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Ja fa uns mesos que he 
assumit la responsabilitat de la 
direcció política de l’àrea 
d’Esports de l’Ajuntament de 
les Franqueses i la presidència 
del Patronat Municipal 
d’Esports, tasca que exerceixo 
amb la màxima il·lusió, 
sobretot després d’haver 
pogut copsar, de prop, el 
treball que es fa des del propi 
Patronat i des del conjunt 
d’entitats esportives del 
municipi.

És per aquest motiu que crec que és del tot merescut 
reconèixer els mèrits d’esportistes, directius, tècnics i 
persones que han destacat per la seva dedicació a l’esport 
local, fent que les Franqueses del Vallès sigui cada cop més 
conegut gràcies a la repercussió que té el gran dinamisme de 
l’esport i la seva gent i la projecció que genera arreu el fet que 
els nostres esportistes i les nostres entitats destaquin, no 
només pels mèrits esportius, sinó per la gran tasca social i de 
formació dels més petits, que no hem d’oblidar que seran els 
ciutadans de demà.

Des del Patronat Municipal d’Esports, com no podria ser 
d’altra manera, estem treballant en la planificació del futur 
més proper amb projectes de diferent abast, però també 
treballem per poder donar resposta a aquelles necessitats 
més immediates. En aquest sentit, i pel que fa a les instal·la-
cions, una de les darreres actuacions ha estat habilitar l’espai 
central de la pista poliesportiva coberta municipal com a un 
espai més d’entrenament, tot i no tenir mesures reglamen-
tàries, dotant-lo de cistelles de bàsquet fixes i ancoratges per 
a porteries d’handbol. D’aquesta manera, s’ha aconseguit 

Benvolguts i benvolgudes,

Sortosament any rere any 
augmenta a les Franqueses el 
nombre de persones que 
practiquen esport i també 
creixen els clubs amb seu al 
municipi. Així, durant la darrera 
temporada, a la trentena llarga 
d’entitats esportives existents 
se n’hi van afegir quatre de 
noves: el Club Canicross Les 
Franqueses, el Club Hoquei Les 
Franqueses, Vallès Oriental 
Bàsquet i la secció de futbol de 

l’Associació Cultural Ibne Sinaa. 

Aprofito per donar-vos la benvinguda i alhora agrair de forma 
general a totes les entitats esportives del municipi l'increment 
de les vostres activitats i la tasca que feu en benefici de la 
comunitat i de la seva salut. Aquest increment de la pràctica 
esportiva lligada a l'augment de població ens obliga a créixer 
en equipaments o espais on practicar esport. 

Cal planificar el present i el futur. Així doncs, pel que fa als 
propers projectes a curt i mitjà termini que desenvoluparem en 
vull destacar sis El primer és el pavelló que construirem al 
Centre Cultural de Corró d’Avall l’inici de les obres del qual es 
preveu a finals de 2015. El segon és la transformació de la 
pista poliesportiva annexa al pavelló actual, que tancarem i 
millorarem perquè pugui ser utilitzada en unes condicions més 
òptimes. El tercer, la il·luminació del passeig del marge dret 
del riu Congost des del polígon industrial del Pla de Llerona fins 
a la carretera de l'Ametlla i la numeració dels seus quilòme-
tres. El quart, la construcció dels vestidors del camp de futbol 
7 de Bellavista. El cinquè, la remodelació de la Zona Esportiva 
de Llerona, de la qual el bisbat ja ens ha donat el seu vistiplau, 
i el sisè, la finalització del parc del Falgar de Llerona, on hi 
haurà un circuit de 4,2 km per a la pràctica de l'atletisme i el 
ciclisme.

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

Francesc Colomé Tenas 
Alcalde de les Franqueses del Vallès

poder disposar d’un espai més de pràctica esportiva, que 
ajudarà a esponjar una mica més els horaris d’entrenaments 
de les activitats del propi Patronat, aixi com de les entitats 
usàries d’aquest equipament.

Una altra actuació prevista és la reforma del paviment dels 
vestidors de la Zona Esportiva de Llerona, atès que l’actual 
està molt desgastat i que cal resoldre els problemes de males 
olors que afecten la confortabilitat dels usuaris. També s’estan 
estudiant altres petites actuacions al camp exterior de tir amb 
arc, a les pistes municipals de petanca i a la pista poliesportiva 
coberta de Corró d’Amunt, totes elles destinades a millorar les 
condicions i la qualitat de la pràctica esportiva que s’hi 
desenvolupa.

També voldria destacar que els tècnics del Patronat ja estan 
treballant en la redacció de l’esborrany del nou reglament d’ús 
de les instal·lacions esportives municipals, eina molt 
necessària per regular i garantir les condicions d’accés del 
conjunt de ciutadans i de les entitats a les instal·lacions 
esportives municipals.

Tot plegat té sentit, i no ho hem de perdre mai de vista, si 
tenim en compte que en el centre de tot plegat hi sou 
vosaltres, els esportistes, pares i mares, directius, tècnics, 
voluntaris, col·laboradors... En definitiva, tots aquells i aquelles 
que feu de l’esport una manera de viure, de millora de la 
vostra salut, de millora de les vostres relacions socials, una 
eina bàsica de formació dels vostres fills i filles. En resum, un 
instrument per millorar la nostra societat.

Gràcies a tothom! Som un equip!

Jordi Ganduxé Pascual
Regidor d’Esports

President del Patronat Municipal d’Esports
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ACTUACIONS
DE MILLORA
REALITZADES

CORRÓ D’AVALL

Nova retolació dels equipaments Adquisició de nous calefactors 
als vestidors dels àrbitres

Adquisició de nous bancs 
exteriors per als equips

Treballs de millora de la tanca perimetral 
d’accés als camps de futbol

Substitució de la gespa artificial 
de les pistes de pàdel

Renovació de la maquinària de la bugaderia Renovació del terra dels vestidors Nova il·luminació del servei de cafeteria

ALTRES ACTUACIONS 
A CORRÓ D’AVALL

-Marcatge de les línies dels camps de futbol
-Manteniment de la gespa dels camps de 
futbol
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CORRÓ D’AMUNT

PAVELLÓ

Reparació de la tanca 
perimetral de la instal·lació

Nova retolació a la instal·lació

Ampliació de l’espai per a les entitats

Reubicació del marcadorInstal·lació de WI-FI

ALTRES ACTUACIONS 
A CORRÓ D’AMUNT

-Manteniment de la gespa
-Posada en funcionament 
  del servei de bugaderia
-Treballs d’arranjament i neteja de la riera

Substitució de làmpades del sostre Canvi dels panys de les portes

Adquisició de nous travessers 
a les porteries d’handbol

Reforma del terra dels passadissos Instal·lació de WI-FI
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LLERONA

Asfaltat de l’accés al pàrquing Muntatge d’una xarxa protectora al 
darrere de les porteries del camp de futbol

Col·locació d’assecadors de mans 
als vestidors

Instal·lació d’una marquesina als vestidors

ALTRES ACTUACIONS 
A LLERONA

-Instal·lació de climatització a l’oficina
-Manteniment de la gespa del camp de futbol

ALTRES ACTUACIONS 
REALITZADES A 
LES FRANQUESES

Substitució de les porteries 
del camp de futbol de Bellavista

Reparació dels llums 
de les pistes municipals de petanca

Poda de l’arbrat de les pistes 
municipals de petanca

Reparació dels bancs 
de les pistes municipals de petanca
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ESCOLA
ESPORTIVA 
I ACTIVITATS

DE FORMACIÓ

Bàdminton

La temporada 2014-2015 va ser una temporada molt important, ja que vam aconseguir molt bons resultats en totes les categories: verd 
masculí, Cristian Pérez 3r; verd femení, Laia Díaz 1a, i Helena Muñoz 2a; blau masculí, Mario Castro 1r, i Àlex Cos 2n; blau femení, Laia 
Sánchez 2a, Nerea Roldós 3a, Yolanda Álvarez 5a, i Júlia Parés 6a; vermell masculí, Pol Nogueras, 2n, i Aina Sánchez, 3a; i vermell femení, 
Laia Nogueras, 2a, i  Belén Sellarés, 3a.

Valorant aquest resultats, podem observar que la temporada va ser molt bona, ja que  vam aconseguir molt bones posicions. Fins i tot hi ha 
jugadors que van quedar segons i tercers tot i ser la primera lliga que van jugar a la seva vida. Això ens motiva a tots per seguir esforçant-nos 
i donant-ho tot per poder aconseguir millors resultats els propers anys.

Els entrenaments que vam dur a terme van ser entrenaments amb molta tècnica per poder fer bons cops, però també amb algunes classes de 
físic per poder estar en forma en els partits.

Com a entrenadora de la secció de bàdminton del Patronat recomano que vingueu a provar aquest esport un dia. Tot i que actualment és un 
esport minoritari, des de les Franqueses intentem aconseguir que deixi de ser-ho i passi a ser un esport conegut per tothom. Així que va, 
anima’t i prova-ho, i així ens ajudes a fer créixer aquest esport. T’esperem al pavelló els dilluns, dimecres i divendres, de 19.30 a 20.45 h. 
Recorda que quants més siguem, millor ens ho passarem!

Aina Sánchez
Entrenadora de bàdminton
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Prebenjamí, psicomotricitat, 
patinatge i aeròbic

Per als més petits els monitors del Patronat 
Municipal d’Esports es desplacen a les 
escoles de tot el municipi (Bellavista-Joan 
Camps, Joan Sanpera, Guerau de Liost, 
Colors i Camins) per dirigir sessions de 
psicomotricitat (a partir del cos poder 
desenvolupar la ment) on realitzen activitats 
dirigides.

En el grup de prebenjamí, els infants inscrits 
s’inicien en els esports d’equip o individuals 
en una activitat que fan just a l’acabar 
l’horari lectiu. Pel que fa a l’aeròbic es 
consolida dintre de l’oferta del Patronat 
Municipal d’Esports. Aquest any s’han dut a 
terme festivals d’aeròbic i l’exhibició de 
finals de temporada a la nostra Diada del 
Joc i de l’Esport.

Jordi Jiménez
Coordinador de l’Escola Esportiva i 

Activitats de Formació



05 Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports
Resum 2015

SECCIONS
D’HANDBOL
I BÀSQUET

SECCIÓ D’HANDBOL

La temporada 2014-15 ve marcada per una consolidació a la base 
d’handbol de les Franqueses, composta pels següents equips: 
escola, prebenjamí, dos benjamins, un aleví expert, un aleví masculí, 
un aleví femení, un infantil masculí, un infantil femení i dos cadets 
masculins. Dintre de l’organigrama d’equips, es va incorporar un 
entrenador de porters i el servei de fisioteràpia per a la base de 
l’handbol, que van arribar als 180 esportistes en total.

Vam participar en dues competicions organitzades per dos 
organismes diferents. Per una banda, la que organitza el CEVO 
(Consell Esportiu del Valles Oriental), i per una altra banda la de la 
FCH (Federació Catalana d’Handbol). En la primera hi van participar 
totes les categories fins a aleví masculí, i en la segona des de l’aleví 
expert fins als cadets.

A banda de les competicions oficials cal destacar les “trobades” 

organitzades pel CEVO abans de començar la competició oficial. I 
per part de la FCH les “fases classificatòries” abans de l’inici dels 
campionats per determinar el nivell de joc i poder assignar la lliga 
corresponent a cada equip.

El 27 i 28 de desembre va tenir lloc el Torneig de Nadal, aquest any 
en dos dies, organitzat conjuntament per l’AEH Les Franqueses i el 
Patronat Municipal d’Esports. Molt important va ser també la 
implantació de la Grada Esportiva i el model de joc. A la presentació 
de tots els equips es va informar dels valors esportius i de quina és 
la línia a seguir per part de tots els jugadors i jugadores del club i del 
Patronat.

A la Setmana Santa una part dels equips va disputar el torneig 
internacional del GEIEG a terres gironines. També cal destacar la 
participació de l’aleví femení al Campionat de Catalunya, la 
participació a les jornades de tecnificació catalana, així com la 
participació en el torneig de mini handbol de Granollers. I per posar 

la cirereta al pastís, un any més vam coorganitzar i participar en la 
Granollers Cup. 

Per acabar, doncs, vull dir que la temporada, “handbolísticament” 
parlant, ha estat completa.

Jordi Jiménez
Coordinador d’handbol
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SECCIÓ D’HANDBOL

La temporada 2014-15 ve marcada per una consolidació a la base 
d’handbol de les Franqueses, composta pels següents equips: 
escola, prebenjamí, dos benjamins, un aleví expert, un aleví masculí, 
un aleví femení, un infantil masculí, un infantil femení i dos cadets 
masculins. Dintre de l’organigrama d’equips, es va incorporar un 
entrenador de porters i el servei de fisioteràpia per a la base de 
l’handbol, que van arribar als 180 esportistes en total.

Vam participar en dues competicions organitzades per dos 
organismes diferents. Per una banda, la que organitza el CEVO 
(Consell Esportiu del Valles Oriental), i per una altra banda la de la 
FCH (Federació Catalana d’Handbol). En la primera hi van participar 
totes les categories fins a aleví masculí, i en la segona des de l’aleví 
expert fins als cadets.

A banda de les competicions oficials cal destacar les “trobades” 

organitzades pel CEVO abans de començar la competició oficial. I 
per part de la FCH les “fases classificatòries” abans de l’inici dels 
campionats per determinar el nivell de joc i poder assignar la lliga 
corresponent a cada equip.

El 27 i 28 de desembre va tenir lloc el Torneig de Nadal, aquest any 
en dos dies, organitzat conjuntament per l’AEH Les Franqueses i el 
Patronat Municipal d’Esports. Molt important va ser també la 
implantació de la Grada Esportiva i el model de joc. A la presentació 
de tots els equips es va informar dels valors esportius i de quina és 
la línia a seguir per part de tots els jugadors i jugadores del club i del 
Patronat.

A la Setmana Santa una part dels equips va disputar el torneig 
internacional del GEIEG a terres gironines. També cal destacar la 
participació de l’aleví femení al Campionat de Catalunya, la 
participació a les jornades de tecnificació catalana, així com la 
participació en el torneig de mini handbol de Granollers. I per posar 

la cirereta al pastís, un any més vam coorganitzar i participar en la 
Granollers Cup. 

Per acabar, doncs, vull dir que la temporada, “handbolísticament” 
parlant, ha estat completa.

Jordi Jiménez
Coordinador d’handbol
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SECCIÓ DE BÀSQUET

La temporada 2014-2015 va començar amb un canvi organitzatiu en 
tota l’estructura del Club Bàsquet Les Franqueses; per primer cop 
apareixia la figura del director esportiu, que abastava des dels 
equips d’escola de bàsquet fins als sèniors.

Pel que fa als equips del PME, s’incrementaven en 2, passant d’11 a 
13, a part dels 3 equips d’escola que van acabar. Comentem la seva 
evolució:

• PREMINI MIXT: un equip que va començar inicialment sense 
competir, ja que tots els jugadors començaven a fer les seves 
primeres passes dins del nostre esport, però que a causa de la bona 
tasca realitzada pels entrenadors Sergi Retamal i Sergi Faura a la 
fase regular ho van començar a fer, deixant-nos bones mostres del 
que podien arribar a fer.

• PREMINI MASCULÍ: els joves jugadors entrenats pel Marià Yeste i 
l’Albert Resina, de primer i segon any, i fins i tot en edat d’escola, 
van fer una bona temporada, amb una gran evolució i situant l’equip 
en molt bona situació; molts d’ells estan competint a nivells B i fins i 
tot A aquesta temporada.

• PREMINI FEMENÍ: també amb jugadores de primer i segon any, la 
Sarai Budia i la Carla Alacambra van fer una bona temporada, 
aconseguint una bona base tècnica de cara als propers anys.

• MINI MASCULÍ NEGRE: entrenats per l’Albert Custodio i l’Enric 
Alacambra, el nombrós equip va servir per introduir molts dels 
jugadors de l’equip dins l’esport i l’activitat competitiva, amb una 
bona fase regular.

• MINI MASCULÍ VERD: amb un equip ja conjuntat des de fa uns 
quants anys, el Toni Olivares i el Javi Liria van seguir polint detalls 
amb aquest joves jugadors, i preparant l’assalt de molt d’ells a nivell 
A la temporada següent.

• MINI FEMENÍ NEGRE: un equip format per jugadores absoluta-
ment novelles dins del món del bàsquet, que tot i uns inicis 
lògicament difícils a nivell competitiu van acabar la temporada 
donant força alegries a les seves entrenadores, la Judit i la Laura 
Corbacho.

• MINI FEMENÍ VERD: amb jugadores amb força anys ja jugant a 
bàsquet, entrenades per l’Álvaro Lasala i l’Albert Custodio, van tenir 
una molt bona evolució, amb un nivell competitiu molt interessant.

• PREINFANTIL MASCULÍ NEGRE: els jugadors entrenats per 
l’Óscar Casacuberta, amb moltes cares noves, van tenir una 
evolució molt positiva, amb una bona adaptació al canvi de cistella, i 
un bon acoblament entre els seus jugadors.

• PREINFANTIL MASCULÍ VERD: bon treball per part dels jugadors 
dirigits per l’Albert Pericas i la Clara Espinasa, consolidant-se en 
aquesta categoria, i preparant-se, un bon grapat d’ells, per estar a 
categories més altes en categoria infantil aquesta temporada.

• INFATIL MASCULÍ: entrenats inicialment per l’Oriol González, i 
posteriorment per la Carla Alacambra, competint a nivells alts, els 
jugadors infantils, amb algunes cares noves, van posar les bases per 
a la present temporada, competint a una categoria molt exigent dins 
del bàsquet català.

• CADET MASCULÍ NEGRE: venint d’una temporada complicada, 
els jugadors entrenats per la Bea Fernández, van demostrar les 
ganes i estima pel nostre esport; exemple de compliment i 
assistència, van anar acompanyats de bons resultats dins de la seva 
categoria.

• CADET MASCULÍ VERD: amb un nivell tècnic força elevat, els 
jugadors de l’Andrés i la Pilar Sánchez van rendir a alt nivell dins de 
la seva categoria, tot i algunes dificultats fora del terreny esportiu.

• CADET FEMENÍ: amb més de la meitat de les jugadores 
procedent d’altres clubs, la feina del Joan Hernández va ser la de 
conjuntar-les a totes, aconseguint una molt bona fase regular.

En general, la temporada passada va significar un pas més a nivell 
organitzatiu, educatiu, social i també, per què no dir-ho, a nivell 
esportiu, per anar consolidant cada vegada més el bàsquet 
franquesí.

Amb aquesta bona feina realitzada per part dels nostres equips, 
cada vegada hi ha més gent que vol venir a les Franqueses a 
jugar-hi, i per això hem tingut un augment d’equips a la temporada 
2015-2016, on comptem actualment amb 15 equips de Patronat, i 4 
d’escoles de bàsquet.

Hem de seguir creixent! I per aconseguir aquest objectiu, tots som 
necessaris amb les nostres aportacions: jugadors i jugadores, 
entrenadors i entrenadores, equip tècnic, i no ens oblidarem dels 
pares, amb la seva tasca tan i tan important. Tots a seguir remant!

Guillem Estrada
Coordinador de bàsquet



SECCIÓ DE BÀSQUET

La temporada 2014-2015 va començar amb un canvi organitzatiu en 
tota l’estructura del Club Bàsquet Les Franqueses; per primer cop 
apareixia la figura del director esportiu, que abastava des dels 
equips d’escola de bàsquet fins als sèniors.

Pel que fa als equips del PME, s’incrementaven en 2, passant d’11 a 
13, a part dels 3 equips d’escola que van acabar. Comentem la seva 
evolució:

• PREMINI MIXT: un equip que va començar inicialment sense 
competir, ja que tots els jugadors començaven a fer les seves 
primeres passes dins del nostre esport, però que a causa de la bona 
tasca realitzada pels entrenadors Sergi Retamal i Sergi Faura a la 
fase regular ho van començar a fer, deixant-nos bones mostres del 
que podien arribar a fer.

• PREMINI MASCULÍ: els joves jugadors entrenats pel Marià Yeste i 
l’Albert Resina, de primer i segon any, i fins i tot en edat d’escola, 
van fer una bona temporada, amb una gran evolució i situant l’equip 
en molt bona situació; molts d’ells estan competint a nivells B i fins i 
tot A aquesta temporada.

• PREMINI FEMENÍ: també amb jugadores de primer i segon any, la 
Sarai Budia i la Carla Alacambra van fer una bona temporada, 
aconseguint una bona base tècnica de cara als propers anys.

• MINI MASCULÍ NEGRE: entrenats per l’Albert Custodio i l’Enric 
Alacambra, el nombrós equip va servir per introduir molts dels 
jugadors de l’equip dins l’esport i l’activitat competitiva, amb una 
bona fase regular.

• MINI MASCULÍ VERD: amb un equip ja conjuntat des de fa uns 
quants anys, el Toni Olivares i el Javi Liria van seguir polint detalls 
amb aquest joves jugadors, i preparant l’assalt de molt d’ells a nivell 
A la temporada següent.

• MINI FEMENÍ NEGRE: un equip format per jugadores absoluta-
ment novelles dins del món del bàsquet, que tot i uns inicis 
lògicament difícils a nivell competitiu van acabar la temporada 
donant força alegries a les seves entrenadores, la Judit i la Laura 
Corbacho.

• MINI FEMENÍ VERD: amb jugadores amb força anys ja jugant a 
bàsquet, entrenades per l’Álvaro Lasala i l’Albert Custodio, van tenir 
una molt bona evolució, amb un nivell competitiu molt interessant.

• PREINFANTIL MASCULÍ NEGRE: els jugadors entrenats per 
l’Óscar Casacuberta, amb moltes cares noves, van tenir una 
evolució molt positiva, amb una bona adaptació al canvi de cistella, i 
un bon acoblament entre els seus jugadors.

• PREINFANTIL MASCULÍ VERD: bon treball per part dels jugadors 
dirigits per l’Albert Pericas i la Clara Espinasa, consolidant-se en 
aquesta categoria, i preparant-se, un bon grapat d’ells, per estar a 
categories més altes en categoria infantil aquesta temporada.

• INFATIL MASCULÍ: entrenats inicialment per l’Oriol González, i 
posteriorment per la Carla Alacambra, competint a nivells alts, els 
jugadors infantils, amb algunes cares noves, van posar les bases per 
a la present temporada, competint a una categoria molt exigent dins 
del bàsquet català.

• CADET MASCULÍ NEGRE: venint d’una temporada complicada, 
els jugadors entrenats per la Bea Fernández, van demostrar les 
ganes i estima pel nostre esport; exemple de compliment i 
assistència, van anar acompanyats de bons resultats dins de la seva 
categoria.

• CADET MASCULÍ VERD: amb un nivell tècnic força elevat, els 
jugadors de l’Andrés i la Pilar Sánchez van rendir a alt nivell dins de 
la seva categoria, tot i algunes dificultats fora del terreny esportiu.

• CADET FEMENÍ: amb més de la meitat de les jugadores 
procedent d’altres clubs, la feina del Joan Hernández va ser la de 
conjuntar-les a totes, aconseguint una molt bona fase regular.

En general, la temporada passada va significar un pas més a nivell 
organitzatiu, educatiu, social i també, per què no dir-ho, a nivell 
esportiu, per anar consolidant cada vegada més el bàsquet 
franquesí.

Amb aquesta bona feina realitzada per part dels nostres equips, 
cada vegada hi ha més gent que vol venir a les Franqueses a 
jugar-hi, i per això hem tingut un augment d’equips a la temporada 
2015-2016, on comptem actualment amb 15 equips de Patronat, i 4 
d’escoles de bàsquet.
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Hem de seguir creixent! I per aconseguir aquest objectiu, tots som 
necessaris amb les nostres aportacions: jugadors i jugadores, 
entrenadors i entrenadores, equip tècnic, i no ens oblidarem dels 
pares, amb la seva tasca tan i tan important. Tots a seguir remant!

Guillem Estrada
Coordinador de bàsquet
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COMPLEX
ESPORTIU

MUNICIPAL

El Complex Esportiu Municipal de les Franqueses no deixa de treballar per als abonats tant en les seves instal·lacions com en els seus serveis.

Com cada any el Complex duu a terme millores, i en el 2015 cal destacar la remodelació completa de les saunes i la climatització de la sala 
d'activitats dirigides. Aquestes són algunes de les inversions que es van fent durant tot l’any, amb la finalitat que l’abonat tingui més confort i 
gaudeixi dels diferents espais.

Conjuntament amb aquestes tasques de manteniment, també cal parlar de les novetats en els serveis, activitats i espais, per tal d’arribar a les 
necessitats de tots els usuaris.

Quant als nous espais, i volent  atendre el creixement de les activitats a l’aire lliure i la demanda cada vegada més alta, s’ha readaptat un 
espai exterior, creant-ne un de nou, l’espai de HARD CIRCUIT, una zona oberta que no tenia cap ús i que ara consta de diferents estacions de 
treball on l’abonat pot anar per lliure o a treballar en les diferents sessions dirigides que hi ha al quadrant d’activitats. Una graella que anem 
ampliant i modificant en cada període i al que actualment s’hi han afegit tres activitats noves, per tal d’ampliar el ventall d'activitats dirigides 
que ja s’oferien: dues d'alta intensitat, HARD CIRCUIT, del qual hem parlat; 30' EXPRESS, una activitat de tonificació general i amb un treball 
cardiovascular important; i una altra d’intensitat mitjana, ABS, on es combina un treball d'abdominals i una part d'estiraments globals, 
demanada pels abonats.

D’altra banda, i en referència a nous serveis, hem iniciat l’any amb la incorporació del servei d’ABDOMINALS HIPOPRESSIUS, una activitat 
dirigida per la fisioterapeuta del Complex, on es treballen un conjunt de tècniques posturals que provoquen un descens de la pressió intraabdo-
minal i una activació reflexa dels músculs de la cintura pèlvica i de la faixa abdominal. Aquests abdominals afavoreixen una bona base 
postural, per tal de facilitar la respiració a través de la correcta col·locació de la columna, graella costal i pelvis.

Des del passat mes de juny disposem d’un nou servei d’ENTRENAMENTS PERSONALS, un servei individual, exclusiu per a abonats majors 
de 16 anys, el qual es basa en un entrenament fet a mida a partir de les necessitats i objectius de cada persona. El servei disposa d’un espai i 
material exclusiu, a més de tots els espais de la instal·lació i exteriors.

Des del Complex ens comprometem a seguir treballant per a tots vosaltres i a escoltar les vostres propostes, per poder oferir el millor servei 
possible i el més proper.

Salut i esport!

cemlesfranqueses.com
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ACTIVITAT FÍSICA
PER A LA GENT GRAN 

I MANTENIMENT
PER A ADULTS

L’activitat amb més trajectòria del Complex Esportiu Municipal és l’Activitat Física per a la Gent Gran i la Gimnàstica de Manteniment per a 
Adults, que com any rere any té un 100% d'ocupació. Aquestes activitats estan pensades per facilitar la pràctica esportiva a gent amb un 
elevat percentatge de sedentarisme i, d'aquesta manera, afavorir l'estat físic dels participants.

L'objectiu principal de l'activitat és passar-ho bé, crear un entorn proper i mantenir, o en alguns casos millorar, les qualitats físiques, perquè 
puguin afrontar els reptes de la seva vida 
quotidiana. Els dos grups fan activitat a la 
piscina una vegada al mes, canvien d’entorn, 
deixant la pista per endinsar-se en el medi 
aquàtic per aprofitar els seus innombrables 
beneficis. A més a més, el grup d’activitat 
física per a la gent gran  realitza unes 
caminades arreu de Catalunya, conjuntament 
amb gent gran d’altres poblacions.



ESCOLA
DE TENNIS

I PÀDEL

Un cop més el Patronat Municipal d'Esports i l'Escola de Tennis i 
Pàdel Jordi Plana han gestionat durant l'any 2015 l'Escola de Tennis 
i de Pàdel de Corró d'Avall i l'Escola de Pàdel de Corró d'Amunt 
amb gran èxit quant a nombre d'alumnes inscrits.

És per això que com cada any s'ha organitzat el tradicional Torneig 
de Primavera de Pàdel i de Tennis, amb categories masculina i 
femenina a nivell intern i extern de l'escola. Tanmateix s'han 
organitzat, com és habitual, la trobada tennística de Nadal, la 
trobada amistosa de mini tennis i tennis amb el CT Cardedeu 
(emmarcada dins la Fira de Sant Isidre d'aquesta població) i també 
les clàssiques cloendes d'actes  de curs de tennis (campionat pares i 
fills) i de pàdel amb el torneig de cloenda. 

També s'ha realitzat la sortida a l’Open Banc Sabadell 63è Trofeu 
Conde de Godó 2015, una sortida conjunta dels alumnes de tennis 
de les Franqueses del Vallès i els de Cardedeu.

Tots els actes, trobades, sortides i campionats es realitzen per 
fomentar la pràctica i l’aprenentatge d'aquests dos esports i que els 
alumnes, tant nens i nenes, nois i noies i adults, es diverteixin jugant.

Amb relació a la competició tennística per equips, han competit 
aquest curs 2015 a la 1a Lliga Catalana, Campionat de Catalunya per 
equips per comarques organitzat per la Federació Catalana de 
Tennis els següents equips: 1 equip aleví masculí, 1 equip infantil 
masculí, 1 equip cadet masculí i 1 junior masculí. També hem 
participat al Campionat Supertennis 2 amb 1 equip integrat per 11 
nens.

L'equip de monitors de l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana vol 
donar les gràcies a tot l'equip tècnic del Patronat Municipal 
d'Esports de les Franqueses del Vallès pel seu suport i vol desitjar a 
tothom una bona temporada esportiva gaudint de la pràctica de 
l'esport!
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PROGRAMA
ESCOLAR

DE PROMOCIÓ
ESPORTIVA

El Programa Escolar de Promoció Esportiva continua acostant l’esport als alumnes de primària

El mes de febrer de 2015 es va engegar a les cinc escoles de primària de les Franqueses (Camins, Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) el Programa Escolar de Promoció Esportiva (PEPE) que organitza el Patronat Municipal d’Esports (PME).

En aquest curs 2014-2015 se’n va canviar el format per tal d’adaptar-hi les activitats a les noves necessitats educatives, esportives i culturals. 
Fins a finals de juny els alumnes de 1r van fer natació; els de 6è, una sortida a la natura amb l’objectiu de promocionar les activitats esportives 
en el medi natural (d'aquesta activitat el PME subvenciona l’autocar); les classes de 2n, un matí esportiu (minihandbol, minibàsquet i 
minitennis) al Pavelló Poliesportiu Municipal; 3r, quatre sessions d'handbol a l'escola per classe, i quatre sessions de minibàsquet per classe; 
els de 4t, el mateix que els de 2n més bàdminton; els de 5è, quatre sessions de minibàsquet i quatre sessions de minihandbol, i una jornada 
d'iniciació al tir amb arc a la seu del Club Arc Les Franqueses. Els de 6è també van fer la jornada de primària, on els alumnes d’aquest curs de 
tots els centres escolars de les Franqueses es troben al Pavelló Poliesportiu Municipal per jugar a esports tan diversos com futbol, bàsquet, 
handbol, bàdminton i tennis.
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GESTIÓ
DE LES

INSTAL·LACIONS

Gestió de les pistes municipals de petanca

Destaquem en aquest apartat que recentment s’ha signat amb el Club Petanca Bellavista un conveni pel qual el Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses del Vallès cedeix a aquesta entitat l’ús i gestió de les pistes municipals de petanca situades a la plaça de la Malagarba.

Amb la signatura d’aquest conveni, el Club Petanca Bellavista, entitat que recentment ha celebrat el seu 25è aniversari, s’encarrega de la 
consergeria, neteja, conservació, vigilància i control de les pistes municipals de petanca i del servei de bar cafeteria.

L’horari mínim d’obertura de les instal·lacions serà de dilluns a divendres, de 16 a 22 h; dissabtes, de 8 a 22 h; i diumenges i festius, de 8 a 22 h.

La vigència del contracte és de quatre anys.
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PROPERES
ACTUACIONS

Altres accions que es faran a curt termini

Amb l’objectiu d’aconseguir el màxim d’eficiència energètica en les instal·lacions esportives municipals, l’Ajuntament ha decidit començar a 
introduir mesures en aquest sentit al Pavelló Poliesportiu Municipal. Concretament l’estalvi es produirà en la factura de la llum, i vindrà donat, 
bàsicament, pel canvi de lluminàries, que seran de díode electroluminescent (LED). Aquesta actuació servirà com a prova pilot per a la resta 
d’equipaments. 

Canvi de gespa al camp de futbol de Corró 
d’Avall

Està previst que a aquest estiu es substitueixi la desgasta-
da gespa artificial del camp de futbol a 11 de Corró d’Avall. 
Tot i que aquest tipus de superfície té una vida útil de 10 
anys, l’actual en fa 13 que hi és i està absolutament 
desgastada i sense gens de pèl. El material que s’hi 
posarà és d’última generació. Es tracta d’una fibra més 
voluminosa que dóna un aspecte més natural al terreny 
de joc, que obté un rebot més natural de la pilota i que té 
una durabilitat més alta. A més, és més suau i còmoda per 
al joc del futbol.

La renovació de la gespa està pressupostada en 175.000 
euros i en els propers mesos s’iniciaran els tràmits per 
convocar el concurs que ha d’adjudicar-ne l’actuació.

Nous vestidors al camp de futbol 
de Bellavista

En els propers mesos es farà una actuació 
a la Zona Esportiva Municipal de 
Bellavista que consisteix a dotar l’espai 
amb uns vestidors, ja que actualment no 
en té i els esportistes que fan ús de 
l’equipament han de canviar-se a l’Escola 
Bellavista-Joan Camps i a l’Institut Lauro.

En concret s’instal·laran dos mòduls 
prefabricats al costat de la pista de 
bàsquet, on s’hi faran quatre vestidors per 
a equips i dos per a àrbitres, i dos lavabos. 
A banda, també està previst que es 
canviïn les xarxes que hi ha al darrere de 
les porteries i que es posin baranes a les 
grades, entre d’altres millores.
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ACTIVITATS
PUNTUALS

GENER 2015

Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 
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els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 
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la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.

FEBRER 2015

Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 
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la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.

MARÇ 2015

L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 
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és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 
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Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.
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Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

30 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 



GENER 2015

Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
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esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.

ABRIL 2015

Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

32 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

33 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.
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Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 
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de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.
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Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.

FEBRER 2015

Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 
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Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.
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-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 
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administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.
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Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.

ABRIL 2015

Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

39 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.

MAIG 2015

Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.
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Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

40 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

41 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

42 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.
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Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

43 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

44 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.
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Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

45 Activitats Puntuals
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il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 
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Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.
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Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 



GENER 2015

Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

48 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".
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El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.
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Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 
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la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 
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la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 
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setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

53 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.

MARÇ 2015

L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

54 Activitats Puntuals
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Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

55 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 
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quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

57 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 
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van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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Èxit del Torneig d’Any Nou de 
Bàsquet de les Franqueses

El 2, 3 i 4 de gener de 2015 va tenir lloc 
al Pavelló Poliesportiu Municipal una 
edició renovada del Torneig d'Any Nou 
de Bàsquet de les Franqueses, 
organitzat pel CB Les Franqueses i el 

Patronat Municipal d’Esports. Després 
de diversos anys sense celebrar-se, la 
tornada va ser amb més força que mai: 
dividits cada dia en una categoria 
diferent (preminis, minis nivell C i minis 
nivell B), un total de 550 jugadors/es, 
de 44 equips diferents, 6 dels quals del 
PME Les Franqueses, van participar en 
el campionat.

Durant els tres dies de torneig es van 
jugar un total de 90 partits, hi va haver 
concursos de triples, les grades van 
estar absolutament plenes. També hi 
va haver obsequis per a tots els 
participants i el dinar preparat per una 
empresa de càteirng. En resum, un 
gran èxit de participació.

Des de l'organització, a part de felicitar 
i agrair la participació de tots els 
jugadors i jugadores, es va voler fer un 

agraïment especial a tots els 
col·laboradors que van fer possible 
aquest èxit, els entrenadors i 
entrenadores dels equips del PME, que 
van fer possible tirar endavant tot el 
projecte.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
Dia 2, premini:
-Masculí: 1. CB Vic; 2. Escola Pia 
Granollers; 3. PME Les Franqueses.
-Femení: 1. CEJ L’Hospitalet; 2. UE 
Mataró; 3. Escola Sant Gervasi.
-Concurs de triples: masculí, Guillem 
Casanovas (CB Vic); femení, Paula 
Tirado (UE Mataró).
Dia 3, mini C:
-Masculí: 1. CB Lliçà d’Amunt; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Femení: 1. Escola Sant Gervasi; 2. CB 
Santa Perpètua; 3. CB Vilassar de Mar.
-Concurs de triples: masculí, Sergio 
Ruiz (CB Lliçà d’Amunt); femení, Paula 
Montes (Escola Sant Gervasi).
Dia 4, mini B:
-Masculí: 1. SESE; 2. PME Les 
Franqueses; 3. Escola Pia.
-Femení: 1. CB Cerdanyola; 2. CB 
Mollet; 3. CB Vilanova.
-Concurs de triples: masculí, Marc 
Oliva (CB Manlleu); femení, Aina 
Mulero (Escola Sant Gervasi).

Primeres jornades de bàsquet 
organitzades a l’Escola Camins

A les 10 h del 10 de gener de 2015 
estaven convocats els infants de 
l’Escola Camins a participar en unes 
jornades centrades en el bàsquet. Es 

van inscriure un total de 29 nens i 
nenes de diferents franges d’edat.

Tan bon punt van arribar la totalitat dels 
inscrits, van començar a fer un 
escalfament tots plegats, cadascun 
amb una pilota; a poc a poc, van anar 
entrant en calor a base de botar, fer 
driblatges, llançaments a cistella, i 
superar diferents obstacles ja col·locats 
a la pista. Passats els 10-15 minuts 
inicials, tots es van adreçar al mig de la 
pista on van fer rotllana, i un nen de 5è 
de primària va anar marcant els 
estiraments a la resta dels infants.

Seguidament, se’ls va separar en tres 
grups: el grup de 4t a 6è de primària, el 
de 1r i 2n de primària i en darrera 
instància, els de P4 i P5. Fets els grups, 

se’ls va distribuir per les pistes de joc, i 
van estar treballant diferents aspectes 
tècnics, a través de jocs i exercicis; cap 
a les 11.15 h van fer una pausa i els 
entrenadors van oferir un esmorzar a 
tots els nens i nenes.

En aquest moment van rebre la visita 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, José 
Ramírez, a qui se li van fer les 
presentacions oportunes, entre elles, 

els entrenadors implicats en aquestes 
jornades, els quals li van exposar els 
objectius de les jornades i el projecte 
de crear una escola de bàsquet a 
l’escola. El regidor Ramírez va 
considerar molt positiva la participació, 
tant dels infants com dels mateixos 
pares i mares, ja que sense ells no seria 
possible endegar-ho tot plegat. Així 
mateix, també va remarcar que és de 
vital importància l’esport a les escoles, 
un esport d’equip com el bàsquet, a 
través del qual s’inculquen uns valors 
als infants com ara compartir, respecte 
vers l’adversari, fer equip, etc. Els joves 
van reprendre la jornada a les 11.45 h 
amb un partit durant 45 minuts a temps 
parat i fent els canvis oportuns, una 
part de la jornada ansiosament 
esperada i demandada per la totalitat 
dels participants. Finalitzat el partit, a 
les 12.30 h, es va donar pas a la 
participació activa al 100% dels pares i 
mares allà presents, els quals també 
van fer un partidet, i els mateixos fills 
els van estar animant.

La jornada de bàsquet va finalitzar a les 
13 h, on tots els infants van obtenir 
obsequis, entre els quals una entrada 
per anar a veure la jornada del 24 de 
gener al camp de la Bruixa d’Or 
Manresa, equip de la Lliga Endesa ACB 
per a tota la unitat familiar de cada 
infant. Els altres obsequis que van 
rebre venien també de part del FC 
Barcelona i del FIATC Joventut, clubs 
als quals se’ls ha agraït la seva 
col·laboració i aportació.

Es preveu una segona trobada més 
endavant, abans de les vacances de 
Setmana Santa, tot esperant superar el 
llistó que van deixar el 10 de gener tots 
els participants.

Prop de 700 corredors al Cros 
Escolar i Popular de les 
Franqueses

El 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular 
que es va celebrar el dissabte 17 de 
gener de 2015 al parc de Milpins de 
Corró d’Avall va tenir una alta 
participació, ja que prop de 700 atletes 
van prendre-hi part dins una de les 14 
categories (cros popular, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i mini, tant 
masculí com femení).

Aquesta prova, la primera gran activitat 

de la temporada que organitza el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses i una de les que sempre ha 
gaudit de més èxit de convocatòria, 
també compta amb la col·laboració de 

les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB 
Les Franqueses i AEH Les Franqueses, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
de la Secretaria General de l’Esport i 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van 
inscriure gratuïtament a la prova, van 
rebre com a obsequi un tapaboques 
(buf), així com croissants i beguda al 
finalitzar la seva cursa. Al Cros Escolar 
van rebre premi els quatre primers 
classificats i el millor equip. Al Cros 
Popular van rebre premi els tres 
primers classificats.

Van assistir a l’entrega de premis 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el de Seguretat Ciutadana, 
Josep Randos, i el secretari tècnic del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
Santi Jané.

El diumenge 18 de gener es va disputar 
el 48è Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc en Sala de cadets i menors de 
14 anys al poliesportiu de Sant Andreu 
de la Barca.
Deu dels arquers més joves del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses hi van 
participar i van aconseguir els següents 
resultats:
-En la categoria d'arc recorbat benjamí, 
l’Izan, el Txetxu i en Ruben van 
emportar-se el primer, tercer i quart 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
femení, l’Ainara va quedar en primer 
lloc.
-En la categoria d'arc recorbat esquirol 
masculí, en Guerau va obtenir la 
segona posició.

La temporada de sala ha conclòs amb 

aquesta competició i a partir d’ara 
comencen els entrenaments per a la 
temporada d'aire lliure.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Ainoa Astorga i Aaron Raya, del 
Club Karate Nokachi, s’entrenen 
al CAR de Madrid

Ainoa Astorga i Aaron Raya, alumnes 
del Club Karate Nokachi, van ser el 25 
de gener de 2015 al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Madrid per 
entrenar amb la Reial Federació 
Espanyola de Karate. Els dos karatekes 
franquesins van fer un bon paper i van 
gaudir d’aquesta magnífica experiència, 
que els servirà per continuar 
progressant en el món del karate.

Els dos deixebles d’Agustín Núñez i 
Montse Marín segueixen amb els 
entrenaments previs al Campionat de 
Catalunya que tindrà lloc el 14 de 
febrer a Tarragona.
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Prop d’11.000 atletes a la Mitja 
Marató que passa un any més per 
les Franqueses

El carrer que travessa les Franqueses 
de nord a sud, la carretera de Ribes o 
N-152a, es va omplir l’1 de febrer de 
2015 de corredors i corredores i de 

públic per la celebració de la cursa de 
les curses: la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que enguany celebrava la 29a edició. 
10.800 persones van prendre la sortida 
d’una mitja que va guanyar, com era 
de preveure, el màxim favorit i 
guanyador de l’any passat, el kenyà 
Wilson Kipsang, recordista mundial de 

la distància el 2013. Kipsang va fer els 
21 km en 1 h 2 min 39 s. El segovià 
Javier Guerra va ser l’únic que li va 
aguantar el ritme i va acabar segon 
només 5 segons després. En tercera 
posició va creuar la meta l’etíop 
Sentahey Legesse amb un temps d’1 h 
2 min 57 s. Pel que fa a la categoria 
femenina, la primera en arribar al Palau 
d’Esports de Granollers va ser la 
ucraïnesa Olga Kotovska, amb un 
temps d’1 h 13 min 18 s; la segona va 
ser l’etíop Embat Etea, amb 1 h 14 min 
3 s; i la tercera, la kenyiana Ednah 
Kimaiyo, que va aturar el cronòmetre 
en 1 h 14 min 23 s.

Els primers atletes franquesins en 
arribar a la meta van ser en categoria 
masculina Manel Cabanillas, del Club 
Atletisme Aire de Granollers, que va fer 
un temps d'1 h 12 min, i en femenina, 
Carmen Martín, del Club d'Atletisme 
A4elkm, amb un temps d'1 h 29 min.
Durant tot el matí (la prova començava 
a les 10.30 h) es van aplegar 
nombrosos veïns i veïnes de les 
Franqueses al carrer per animar els 
atletes, i enguany tampoc no hi va 
faltar la formació musical del municipi 
que no va parar de tocar dalt de 
l’escenari del pàrquing del costat de 
l’ajuntament. Tampoc no hi van faltar 
els nombrosos voluntaris franquesins 
que han ajudat en l’organització de la 
cursa, que va comptar un any més 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Policial 
Local de les Franqueses. L’alcalde 
Francesc Colomé va ser present a 
l’entrega de premis.

El franquesí Jordi Madera va ser el 
primer atleta paralímpic a travessar la 
línia de meta amb un temps de 53 min 
19 s. Madera es va mostrar molt 
content amb les sensacions que va 
tenir durant la cursa, més tenint en 
compte que està a principi de 
temporada.

El Patronat Municipal d’Esports 
organitza una sessió formativa 
per a entitats

El 7 de febrer de 2015 va tenir lloc a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
una sessió formativa adreçada a 
entitats esportives de les Franqueses, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports. A la sessió, que va durar de 

les 10 a les 13 h, hi van assistir 23 
persones, entre les quals el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La reunió, que va portar el Grup 
SESPAC, va versar sobre els processos 

de regularització de la situació fiscal, 
comptable i de les relacions laborals i 
de voluntariat de les entitats esportives. 
Tots els assistents van trobar molt 
profitosa la jornada.

L’Associació Atlètica Les 
Franqueses projecta el film “Town 
of Runners”

El 6 de febrer de 2015 al vespre va 
tenir lloc a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris la projecció del film 
Town of Runners, organitzada per 
l'Associació Atlètica Les Franqueses en 
col·laboració amb el Patronat Municipal 
d'Esports i l'organització no 
governamental AFNE, Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. 
Van assistir a la projecció d’aquesta 
pel·lícula sobre els valors del sacrifici i 
el treball a la vida i a l’esport una 
vintena de persones.

AFNE es dirigeix a totes les persones 
interessades a millorar les condicions 
de vida de la infància etíop més 
desfavorida, i a les famílies adoptants 
de menors d'aquest país. La seva 
intenció és no donar per acabada la 
relació amb Etiòpia un cop tenen aquí 
als seus fills i filles, conscients que 
l'origen d'una persona forma part 
essencial de la seva identitat.

D'altra banda, volen mantenir viva la 
preocupació pels menors etíops al seu 
propi país, conscients de la situació 
extrema en què viuen molts d'ells. 
Col·laboren en projectes de cooperació 
a Etiòpia per aconseguir un cert nivell 
de benestar per a la població infantil 
que no té un entorn familiar que els 
permeti un desenvolupament normal, 
millorant les seves perspectives de 

futur en el seu propi país. Es tracta d'un 
gra de sorra, d'una petita aportació per 
construir un món millor fent possible 
una existència més feliç a aquests nens 
i nenes.

L’atleta de Corró d’Avall José 
Perales, subcampió de Catalunya 
de marxa atlètica en ruta

José Perales, atleta del CA Canovelles i 
veí de Corró d’Avall, es va proclamar el 
7 de febrer a Igualada subcampió de 
Catalunya en la categoria M40 de la 
prova de 5 km de marxa atlètica en 
ruta. Perales va fer un temps de 25 min 
23 s, que el va permetre col·locar-se en 
el tercer lloc de la classificació general 
absoluta.

Bon paper dels karatekes del Club 
Nokachi al Campionat d’Europa 
cadet, júnior i sub-21

El 6, 7 i 8 de febrer de 2015 es va 
disputar a la ciutat suïssa de Zuric el 

Campionat d’Europa de Karate de les 
categories cadet, júnior i sub-21, 
organitzat per les federacions europea i 
mundial d’aquest esport.

Dos alumnes del Club Karate Nokachi 
de les Franqueses van participar en el 
campionat amb la selecció espanyola: 
Alfredo Domínguez en la modalitat de 
kumite cadet -70 kg, i Elena de Sande 
en kumite júnior -48 kg. Tot i que era la 
primera competició europea a què 
assistien, els dos franquesins van fer 
uns grans combats, demostrant que 
estan a un nivell molt alt.

En la jornada del divendres 6 de febrer 
Alfredo Domínguez va guanyar 3-0 el 
seu competidor rus i es va classificar 
així per a la següent ronda, on s’havia 
d’enfrontar al karateka que es va 
acabar proclamant campió d’Europa, 
fet que li va donar la possibilitat 
d’entrar a la repesca per a la lluita per 

la medalla. Al final, però, no va poder 
vèncer el competidor hongarès i el 
franquesí es va classificar en un 
meritori novè lloc.

El dissabte 7 va ser el torn d’Elena de 
Sande. A la primera ronda va derrotar 
la seva competidora sèrbia per 2-0. 
Seguidament es va enfrontar a la 
karateka eslovaca, la qual es va 
classificar per a la final, fet que va 
donar a la franquesina la possibilitat de 
lluitar per les medalles. Ja a la repesca, 
Elena de Sande va vèncer la 
competidora austríaca per 4-3. Aquesta 
victòria li va donar l’oportunitat de 
lluitar per la medalla de bronze, que va 
perdre enfront de l’oponent croata. 
Finalment, la franquesina va 
aconseguir una magnífic quart lloc.

L’AE Ramassà va viatjar per 
segon cop a l’Àfrica, aquest cop a 
Benín

El 8 de febrer de 2015 l’AE Ramassà va 
tornar a fer història en convertir-se una 
altra vegada en el primer equip no 
africà a jugar un partit amistós en un 

nou país. Aquest cop el destí va ser una 
de les zones més desconegudes 
d’Àfrica, la República de Benín. Aquest 
és un petit estat ubicat a l’oest d’Àfrica 
limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a 
l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. 
Altra vegada l’AE Ramassà va iniciar 
una col·lecta solidària amb diversos 
col·laboradors i va entregar gran 
quantitat de material escolar i esportiu 
a un col·legi que acull nens desfavorits 
de Cotonou.

El rival va ser un dels equips més forts i 
més populars de la Benin Premier 
League, els Panthères FC Djougou. El 
partit va ser oficialitzat per la Real 
Federación de Fútbol Español i la 
Federació Catalana de Futbol amb la 
federació de Benín.

El partit es va jugar a l’estadi de 

Natitingou, un estadi de gespa artificial 
–molt poc habitual a Àfrica– amb una 
gran tribuna que es va omplir amb més 
de 8.000 persones. Natitingou és una 
ciutat de més de 100.000 habitants 
situada al nord del país, molt propera a 
la frontera amb Togo. Van acudir-hi 
vàries personalitats polítiques i 
referents del país. També els mitjans de 
comunicació nacionals van cobrir 
l’esdeveniment, fins i tot en directe, 
amb un gran desplegament mediàtic. El 
resultat, el menys important del viatge, 
va ser favorable als amfitrions per 5 
gols a 1.

L’equip franquesí va visitar una escola 
molt humil dels barris més baixos de 
Cotonou, que acull infants de 9 a 14 
anys d’edat de pobles propers de la 
ciutat de famílies que no tenen 
recursos i no poden permetre’s 
l’educació per als seus fills. 

Els nens viuen internats en una casa 
propera al col·legi i una de les activitats 
que desenvolupen per fomentar valors 
educatius és la pràctica de l’esport. Els 
estudis i el material esportiu es finança 
gràcies a la solidaritat del mateix barri, 
però aquesta ajuda és molt escassa i 
insuficient. És per això que l’AE 
Ramassà va recol·lectar més de 500 kg 
de material solidari per aquest col·legi i 
va disputar un partit amb els nens de 
l’escola.

L’Ajuntament i el CNG firmen un 
protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió 
dels terrenys per ubicar el Centre 
de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, i el president del Club 
Natació Granollers (CNG), Josep M. 
Mas, van signar el 12 de febrer de 2015 
a la sala de plens de l’ajuntament 
franquesí un protocol d’intencions per 
formalitzar un conveni de cessió dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el futur Centre 
de Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS) que promou el club granollerí. 

El CNG vol construir aquest complex, 
que es vol convertir en un referent 
d’aquest esport a nivell mundial, dins el 
terme municipal de les Franqueses, 
concretament en uns terrenys situats al 
polígon del sector N, entre la carretera 

de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la 
disposició de les dues parts a treballar 
conjuntament perquè la cessió 
d’aquests terrenys de domini públic 
sigui un fet. El contracte haurà 

d’establir un termini concessional 
suficient per a l’amortització de les 
inversions, així com fórmules de 
participació de l’Ajuntament en els 
rendiments de l’actuació. El futur 
contracte també haurà d’incloure que 
el nom de les Franqueses del Vallès 
figuri de forma destacada en la marca i 
les comunicacions del complex. 

Francesc Colomé, que estava 
acompanyat de diversos regidors del 
govern franquesí, va dir que l’acte era 
un pas més perquè el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
fos una realitat. “Tot just acabem 
d'aprovar el pla parcial del sector i 
encara queden uns mesos perquè 
s'aprovi el pla de reparcel·lació, però 
pensem que abans de finals d’any 
podrà estar a punt i fins i tot ja s’hi 
podrà posar la primera pedra”, va 
afegir. Colomé va recordar que aquest 
projecte és molt important per a les 
Franqueses, ja que “serà un pol 
d’atracció fortíssim per al 
desenvolupament del sector i 
contribuirà a crear llocs de treball”. 

Per la seva part, Josep M. Mas va 
agrair les facilitats que l’Ajuntament de 
les Franqueses està posant perquè el 
projecte tiri endavant i va avançar que 
en les properes setmanes el club estarà 
en disposició d’anunciar el tancament 
d’un acord amb una empresa que 
aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 
40% del cost total del complex. “Amb 
aquesta important inversió i amb el 
suport que ens està donant 
l’Ajuntament de les Franqueses creiem 
que ja ha arribat el moment de posar a 
la venda les accions que havíem 
previst, ja que els petits inversors 
podran comprovar que aquest projecte 

és seriós”, va afegir. 
Mas va dir que també estan tenint 
converses amb inversors colombians i 
amb empresaris de Florida (EUA), una 
delegació dels quals va visitar les 
Franqueses al mes de novembre. 

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

Vuitanta persones assisteixen a la 
primera conferència del cicle 
“Parlem de futbol” amb Gerard 
López i Jaume Bartrés

El cicle de conferències “Parlem de 
futbol” va fer el primer dels tres actes 
previstos el 13 de febrer de 2015 al 
vespre a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. Vuitanta persones s’hi van 

acostar per escoltar les experiències de 
Gerard López, entrenador de la 
selecció catalana absoluta de futbol, i 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del RCD Espanyol, que 
van parlar sobre els valors en la vida 
d’un jugador professional. 

Aquest cicle de conferències, adreçat a 
entrenadors, jugadors i pares està 
organitzat per l’empresa Always 
Soccer Barcelona, que compta amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Durant la 
sessió de divendres, Always Soccer va 
projectar una breu presentació sobre 
els valors que envolten els jugadors 

d’alt nivell. L’acte va ser molt dinàmic i 
ambdós tertulians van connectar 
fàcilment amb el jove públic assistent. 
Al final de l’acte, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, va donar uns obsequis 
als convidats de part del Patronat 
Municipal d’Esports.

La segona sessió de “Parlem de futbol” 
serà el dissabte 21 de febrer i versarà 
sobre Com crear un model de joc i 
entrenar en base a aquest. Aquesta 
conferència anirà a càrrec de Carles 
Martínez, entrenador de l’infantil A del 
RCD Espanyol, i Dani Fernández, 
exentrenador de la selecció catalana 
sub-16 de futbol.

La darrera de les conferències del cicle 
tindrà lloc el divendres 6 de març i 
anirà a càrrec de Chema de la Torre, 
exfisioterapeuta del primer equip del 
RCD Espanyol, que xerrarà sobre Com 
actuar davant de situacions 
d’emergència en el futbol. Totes les 
conferències començaven a les 19 h i 
tenien l’accés gratuït.

Bons resultats del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya

El 14 de febrer de 2015 es va disputar, 
al pavelló de Riu Clar de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de Karate en 
les modalitats de kata i kumite en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil. La competició, organitzada per 
la Federació Catalana de Karate i D.A., 
donava accés a participar en el 
Campionat d’Espanya que es disputarà 
el 25 i 26 d’abril a Còrdova. 
Prèviament, però, els joves hauran de 
passar la preselecció, que tindrà lloc el 
28 de febrer en el CAR de Sant Cugat.

Una vegada més, els alumnes del Club 
Karate Nokachi van desmostrar l’alt 
nivell que existeix a l’entitat 
franquesina, obtenint 18 podis (7 ors, 7 
plates i 4 bronzes). En total es van 
desplaçar fins a Tarragona 24 
karatekes del club, amb els seus 
entrenadors, Agustín Núñez i Montse 
Marín. Cal destacar les bones 
actuacions de Xavi Sevillano, Iona 
Lobato i Ainoa Astorga, que van fer el 
doblet en les dues modalitats.

Els resultats van ser els següents:
-Aleví: campions de Catalunya kumite, 

David Morales, Mikel Azor I Iría 
Esteban; subcampions kumite, Bezay 
Grediaga; medalla de bronze kumite, 
Sergio Sánchez.
-Infantil: campions de Catalunya 
kumite, Xavi Sevillano, Yerai Sánchez i 
Andrea Fernández; subcampions 
kumite, Germán Araujo i Iona Lobato. 
En kata, medalla de plata per a Iker 
Esteban i de bronze per a Iona Lobato i 
Xavi Sevillano.
-Juvenil: campió de Catalunya kumite, 
Izan Sevillano; subcampions, Zoe 
Lorente i Aaron Raya; medalla de 
bronze, Ainoa Astorga. En kata, 
subcampiona de Catalunya, Aino 
Astorga.

250 corredors a la 8a pedalada 
amb BTT “L’aventura és 
l’aventura” de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

El 15 de febrer de 2015 va tenir lloc la 
8a edició de la pedalada amb bicicleta 
tot terreny “L’aventura és l’aventura”, 
que organitza cada any la Unió Ciclista 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. A la 
pedalada, que tenia dos recorreguts, un 

d’esbarjo de 20 km i un altre 
d’aventura de 42 km, amb sortida i 
arribada al parc de Milpins de Corró 
d’Avall, hi van participar 250 cicilistes.
En una arribada final molt ajustada, 
Albert Plana va guanyar la cursa al 
segon classificat, Ramon Sagués. El 
tercer va ser Tomàs Misser. Va assistir 
al lliurament de premis el regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

Com des de fa algunes edicions, 1 euro 
de la inscripició es destina a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats 
es van donar a la Fundació Apadis.

El Club Shiho Wari fa un 
entrenament de tecnificació al 
pavelló

El club franquesí d’arts marcials Shiho 

Wari va fer un entrenament de 
tecnificació el 15 de febrer de 2015 al 
Pavelló Poliesportiu Municipal amb 
l’assistència d’uns 50 integrants de 

l’entitat. L’objectiu de la sessió era 
realitzar diferents exercicis per millorar 
la seva tècnica.

Josep Campaña, director-gerent 
del Patronat Municipal d’Esports, 
guardonat a la Nit del Dirigent de 
l’Esport

El director-gerent del Patront Municipal 
d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
Josep Campaña, va ser guardonat el 20 
de febrer de 2015 a Barcelona a la gala 
de la Nit del Dirigent de l’Esport que 
organitza cada any l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport. Els 
guardons que dóna aquesta associació 
reconeixen els mèrits dels millors 
responsables de les entitats i empreses 
de l’esport de l’any anterior.

Campaña va rebre el premi al millor 
Dirigent de Federació per la seva tasca 
a la presidència de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius 
Professionals (ACGEP), la qual dirigeix 
des de fa quatre anys.

Campaña és el director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports des de 
1990, amb un parèntesi de 5 anys, de 
2006 a 2011, en què va posar-se pel 
seu compte com a consultor esportiu. 
És llicenciat en Educació Física, 
diplomat en Gestió d’Instal·lacions 
Esportives, màster en Direcció i Gestió 
Esportiva i diplomat en Funció 
Gerencial a les Administracions 
Públiques.

468 persones assisteixen a la 18a 
Calçotada Memorial Pere Pou del 
CE Llerona

Èxit de la 18a edició de la Calçotada 
Memorial Pere Pou, organitzada pel CE 
Llerona, que va tenir un nou rècord de 

participació amb 468 assistents a 
l’envelat situat al costat de la Casa de 
la Mestra de Llerona.

Tot i el fort vent que va bufar des de 
primera hora del matí del 22 de febrer 
de 2015, a les 7.30 h es van començar 
a coure -i fins a les 15 h- 10.000 calçots 
del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 
talls de cansalada acompanyats amb la 
mongeta del ganxet de denominació 
d’origen Llerona.

El Club Esportiu Llerona va voler agrair 
l’assistència de tots els participants a la 
calçotada i també, molt especialment, 
l’organització i l’esforç que van fer tots 
els col·laboradors de l’acte per tal que 
la 18a Calçotada Memorial Pere Pou 
tornés a ser un èxit.

La calçotada va acabar amb la 
tradicional rifa de paneres amb 
productes de la terra i un lot de neteja 
de productes KH7.

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera guanya la Marató de 
Sevilla

Jordi Madera, atleta paralímpic 
franquesí especialitzat en maratons, va 
fer el diumenge 22 de febrer la primera 
cursa de llarga distància de la 
temporada a Sevilla amb un gran 
resultat, ja que va quedar primer. La 
Zurich Maratón de Sevilla és una de les 
més ràpides de les que es fan a l’Estat 
espanyol i va tenir una gran 
participació amb més d’11.000 
corredors. 

Madera explica que diumenge va tenir 
molt bones sensacions. “A més, ens va 
acompanyar la tempertaura i el circuit 
era molt bo”, afegeix. L’atleta franquesí 
va completar els 42 km del recorregut 
en 1 h 35 min 28 s.

Més de cent persones assisteixen 
a la segona conferència del cicle 
“Parlem de futbol”

Més d’un centenar de persones, 
majoritàriament entrenadors i 
entusiastes del futbol, es van citar 
dissabte passat, 21 de febrer, a la sala 
d’actes de Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris per assistir a la 
segona conferència del cicle de 
“Parlem de futbol”. 

La conferència, organitzada per 
Alwaysoccer Barcelona amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, portava per títol Com 
crear un model de joc i entrenar en 
base a aquest. 

La xerrada va comptar amb dos 
conferenciants de luxe, Dani Fernández 
i Carles Martínez. El primer, actual 

entrenador del cadet A del CF Damm i 
exseleccionador català sub-16 i 
entrenador del futbol base del RCD 
Espanyol, va dedicar 50 minuts a 
explicar de forma teòrica els requisits i 
les necessitats que tot entrenador s’ha 
de plantejar per aconseguir un model 
de joc per al seu equip. 

Carles Martinez, membre 
d’Alwaysoccer Barcelona i veí de les 
Franqueses, i entrenador de l’infantil A 
del RCD Espanyol, va explicar de forma 
més pràctica diferents exercicis 
d’entrenament, juntament amb les 
seves premisses, per tal d’aconseguir 
l’objectiu desitjat en l’exercici i com 
aquest pot afectar positivament o 
negativament en el model de joc 
plantejat en l’equip. 

L’atleta Anna Riera i el ciclista 
Mario Sinués, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 19a Nit 
de l'Esport

El 27 de febrer de 2015 els esportistes 
de les Franqueses van celebrar la seva 
nit de gala. El Patronat Municipal 
d’Esports va organitzar la Nit de 
l’Esport, que enguany arribava a la 19a 
edició, amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que han destacat pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2013-14. Més de 450 persones van 
assistir al sopar i a la festa a l’Hotel 
Ciutat Granollers. 

Unes setmanes abans de l’acte, les 

entitats municipals van participar en les 
nominacions dels esportistes. En total, 
van es van nominar 79 persones com a 
millors esportistes de la darrera 
temporada en les categories de millor 
entrenador/a; promoció 
masculí/femení; formació 
masculí/femení; i amateurs 
masculí/femení. Abans del sopar es va 
lliurar un diploma a cadascun. 

Finalitzat el sopar –els comensals van 
poder degustar productes locals com les 
mongetes del ganxet de Llerona o les 
gírgoles de Corró d’Amunt–¬ es va 
reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 
16 esportistes i 11 equips. Es van 
repartir premis a les gestes esportives, 
als mèrits personals i els especials. 
Després, va tenir lloc el lliurament dels 
premis dels millors esportistes. De la 
temporada 2013/14, els millors 
esportistes amateurs han estat Anna 
Riera del Club Atletisme Canovelles –per 
segon any consecutiu– i Mario Sinués 
de la Unió Ciclista Les Franqueses. 

La Nit de l’Esport va comptar amb la 
presència del diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom; 
del coordinador de l’àrea d’Esports de 

la Diputació de Barcelona, Daniel Laga; 
i de l’exsecretari general de l’Esport i 
president de la Fundació Esport Solidari 
Internacional, Josep Maldonado. A 
nivell municipal, van ser-hi presents 
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports i president del Patronat, José 
Ramírez; els regidors i membres del 
Consell d’Administració del Patronat, 
Rosa Maria Isidro, Josep Randos i 
Vanesa Garcia; i les regidores Rosa 
Maria Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
balanç del seu pas al Patronat 
Municipal d’Esports durant els darrers 
quatre anys. Ramírez va agrair i 
felicitar els esportistes, entitats, 
familiars i empreses que fan possible 

que dia rere dia augmenti la pràctica 
esportiva a les Franqueses. El diputat 
d’Esports, Josep Salom, va destacar la 
gran activitat esportiva que hi ha a les 
Franqueses en relació a d’altres 
municipis i va assegurar que l’alcalde i 
el regidor vetllen pel foment i el gaudi 
de la pràctica esportiva. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va 
concloure les intervencions amb la 
mirada posada al futur fent un repàs als 
principals projectes pels quals l’equip 
de govern treballa i que es duran a 
terme a curt i mitjà termini. Colomé va 
destacar el gran teixit associatiu 
esportiu que permet impulsar l’esport 
com a pràctica fonamental per a la 
salut però també per al lleure i la 
cohesió social.

A continuació es detallen els premiats 
de la 19a Nit de l'Esport:

Premis a les gestes esportives:
-A l’equip de competició de la 
secció de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports de les 
Franqueses. En reconeixement als 
seus èxits esportius obtinguts a les 
diferents competicions comarcals 
durant la temporada 2013/14. 
-A l’equip aleví femení de la secció 
d’handbol del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit la 
Granollers Cup en la seva categoria la 
temporada 2013/14. 
-A l’equip compost per: Xavi 
Sevillano, Andrea Fernández i 
Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat de 
Catalunya de Clubs de Kata la 
temporada 2013/14.
-A l’equip masculí del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement per haver 
assolit l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip amateur masculí del Club 
de Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana de futbol la temporada 
2013/14.
-A l’equip juvenil masculí del Club 
de Futbol Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Primera 
Catalana la temporada 2013/14.

Premis als mèrits personals:
-A Jordi Miró de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. Per la seva trajectòria i 
mèrits personals com atleta, per la 
seva dedicació en la difusió de les 
curses i per l’impuls de l’esport al 
municipi.
-A Juan Emilio Bertran del Club de 
Futbol Bellavista Milan. En 
reconeixement als mèrits personals per 
la seva tasca i dedicació al Club Futbol 
Bellavista Milan i al foment del futbol al 
municipi.
-A Toni Fernández del Club Esportiu 
Llerona. En reconeixement als mèrits 
personals per la seva trajectòria i per la 
seva tasca i dedicació al Club Esportiu 
Llerona.
-A Isidro Martin del Club de Futbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
als mèrits personals per la seva 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Futbol Les 
Franqueses.
-A Esteve Moliner del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals, la 
seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
-A Carles Viñallonga de l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 
En reconeixement als mèrits personals, 
la seva trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses i al foment de 
l’handbol al municipi.
-A Juan Miguel del Valle del Club de 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement als mèrits personals i 
trajectòria i per la seva tasca i 
dedicació al Club Bàsquet Les 
Franqueses i al foment del bàsquet al 
municipi.
A Josep Maldonado, president de la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional. En reconeixement i 
agraïment al suport i col·laboració en 
l’acció esportiva solidaria de 
l’Associació Esportiva Ramassà a 
Etiòpia els dies 7,8 i 9 de març de 2014.
-A Jordi Madera, atleta paralímpic. 
En reconeixement als èxits assolits i la 
seva trajectòria esportiva.

Premis especials:
-A l’àrea d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 

esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’empresa Centre Mèdic Les 
Franqueses. En reconeixement i 
agraïment al suport i patrocini de 
l’esport al municipi.
-A l’àrea de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. En reconeixement i agraïment 
a la tasca i suport a les activitats 
esportives que s’organitzen al municipi.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement a la tasca realitzada 
en l’impuls de projectes esportius i 
solidaris en l’àmbit internacional.
-A l’Associació Esportiva 
Perestroika. En reconeixement pel 
seu 25è aniversari.
-Al Club Petanca Bellavista. En 
reconeixement pel seu 25è aniversari.
-A l’Associació Esportiva Ramassà. 
En reconeixement pel seu 40è 
aniversari.
-Al Club de Futbol Les Franqueses. 
En reconeixement pel seu 70è 
aniversari.

Premis als millors esportistes:
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
-Alfonso Guillen del Club Atletisme 
Canovelles
-Montse Marin i Agustín Nuñez del 
Club Esportiu Karate Nokachi
-Montse Díaz de l’Associació Atlètica 
Les Franqueses
Guanyador: Alfonso Guillen, 
entrenador del Club Atletisme 
Canovelles. Amb el Club ha 
aconseguit 10 medalles als campionats 
de Catalunya en les especialitats de 
ruta, pista, cros i marxa. Els seus 
atletes sumen un total de 62 pòdiums 
en curses populars, també destacar les 
cinc participacions dels seus atletes als 
campionats d’Espanya. També 
destaquen els premis col·lectius 
aconseguits a La Mitja per relleus.

Categoria promoció femení
Finalistes:
-Ainoa Astorga del Club Esportiu 
Karate Nokachi
-Lydia Arroyo del Club Tir amb Arc les 
Franqueses
-Clàudia Julià del Club Natació 
Granollers
Guanyadora: Clàudia Julià, de l’equip 
de sincronitzada del Club Natació 
Granollers. El març del 2014 es va 
proclamar campiona d’Espanya en rutina 
combinada. El juliol del mateix any es va 

proclamar subcampiona d’Espanya per 
equips en la disciplina de combo i 
subcampiona d’Espanya en equips als 
campionats de Catalunya d’estiu.

Categoria promoció masculí 
Finalistes:
-Aaron Raya del Club Karate Nokachi
-Jordi Sarrate del Club Escacs Les 
Franqueses
-Joan Arnal Club Tir amb Arc Les 
Franqueses
Guanyador: Aaron Raya, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses. 
És membre de la Selecció Catalana i 
s’ha proclamat 3r al Campionat de 
Catalunya de Kumite-Sokg, 3r al 
Campionat d’Espanya de la mateixa 
disciplina, 3r al Campus organitzat per 
la Federació Espanyola de Karate, 2n al 
Campionat Internacional d’Andorra a la 
disciplina de Kata per equips. Per últim, 
també ha estat convocat pels 
entrenaments de Tecnificació de la 
Selecció Espanyola de Karate.

Categoria formació femení
Finalistes:
-Silvia Ausas del Club Balonmano 
Granollers
-Irene Perales del Club Atletisme 
Canovelles
-Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Guanyadora: Judit Berruezo, del 
Club Twirling la Torreta. És 
component de l’equip nacional en 
equips i individual de la National Baton 
Twirling Association, campiona de 
Catalunya en la modalitat de duo 
sènior, campiona de Catalunya en la 
modalitat d’un bastó junior, campiona 
de Catalunya en la modalitat de dansa, 
campiona de Catalunya modalitat super 
X júnior, campiona de Catalunya en la 
modalitat individual de dos bastons. 
Per últim, ressaltar les fites europees 
que ha aconseguit com a 3a 
classificada al Campionat d’Europa en 
la modalitat de duo, 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dansa i 5a classificada al 
Campionat d’Europa en la modalitat 
individual de dos bastons.

Categoria formació masculí 
Finalistes:
-Adrià Martínez del Club Balonmano 
Granollers
-Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi

-Agustí Pericas del Club Natació 
Granollers
Guanyador: Adrià Martínez, del 
Club Balonmano Granollers. La 
darrera temporada ha guanyat el 
Subcampionat d’Espanya de Clubs i el 
Subcampionat d’Espanya amb la 
Selecció Catalana Cadet. A més, ha 
format part de la concentració de la 
Selecció Espanyola d’Handbol.

Categoria amateur femení 
Finalistes:
-Maria Mora del Club Balonmano 
Granollers
-Carmen Martín del Club Atletisme A 4 
el Km
-Anna Riera del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyadora: Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Aquesta 
darrera temporada ha aconseguit ser 
subcampiona de Catalunya de La Mitja 
Marató, campiona de Catalunya en 
10.000 categoria F45, campiona de La 
Mitja de Roda de Ter, 1a local de les 
Franqueses a la Mitja de Granollers 
2014, 2a millor marca a la categoria 
F45 al Campionat d’Espanya a les 
proves de Marató, Mitja i 10.000.

Categoria amateur masculí
Finalistes:
-Miki Solé de l’Associació Atlètica Les 
Franqueses
-Mario Sinués de la Unió Ciclista Les 
Franqueses
-José Perales del Club Atletisme 
Canovelles
Guanyador: Mario Sinués, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses. 
Aquesta última temporada ha 
aconseguit ser campió de Catalunya de 
ciclocròs sots-23, subcampió de l’Open 
d’Espanya de BTT, campió provincial 
de Barcelona de BTT, campió 
d’Espanya Team Relay BTT amb la 
Selecció Catalana, campió de la Copa 
Catalana de BTT Internacional i 1r al 
Rànquing de la Federació Espanyola de 
BTT.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Més de 250 participants a la fase 
prèvia del Campionat de 
Catalunya d'Escacs i del Grup de 
Promoció d'Escacs

Dissabte passat, 28 de febrer, es va 
disputar al pavelló de la Zona Municipal 
Esportiva de Corró d’Avall l'última 
jornada de la Fase Prèvia del 
Campionat de Catalunya d'Escacs 
d'Edats 2015 de les comarques del 
Vallès Oriental, Osona i Maresme i del 
Campionat del Grup de Promoció. El 
Campionat de Catalunya aplega uns 
250 nens, nenes, nois i noies de les 
categories Prebenjamí o sub-8, 
Benjamí o sub-10, Aleví o sub-12, 

Infantil o sub-14, cadet o sub-16 i 
Infantil o sub-18, mentre que el de 
Promoció es limita a les tres primeres 
categories.

Era la primera vegada que les 
Franqueses, gràcies al Club d'Escacs 
Les Franqueses i el suport del Patronat 
Municipal d'Esports, organitzava una 
de les cinc jornades en què es divideix 
aquest torneig, que abans havia passat 
per Caldes de Montbui, Tona, 
Montornès del Vallès i Santa Eulàlia de 
Ronçana.

El mateix dissabte i una vegada van 
acabar totes les partides, es van lliurar 
els premis del Campionat del Grup de 
Promoció. L'acte va comptar amb la 
presentació de Joan Antoni Pérez, 
director del torneig, i la presència de 
membres del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental, que organitza el torneig 
a través de la seva Comissió Tècnica 
d'Escacs; la del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de les Franqueses, José 
Ramírez; i la del president del club local 
com a amfitrió, Manel Mateo. 

Cadascun dels nens i nenes participants 
van recollir la medalla, que en el cas 
dels dos primers classificats era 
daurada, un detall ofert pel Patronat 
Municipal d'Esports.
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L’atleta franquesí José Perales, 
subcampió d’Espanya de 20 km de 
marxa en ruta

L’atleta franquesí del CA Canovelles 
José Perales va quedar segon a la 
categoria de veterans M40 en la prova 
de 20 km en ruta del Campionat 
d’Espanya de marxa que es va fer a 
Jumilla (Múrcia) l’1 de març de 2015. 
Perales va fer un temps d’1 h 53 min 
27 s, superant la seva millor marca, 
que estava en 1 h 54 min 17 s.

Perales es va trobar molt còmode 
durant tota la cursa i va tenir molt 
bones sensacions. A més, no va 
acumular cap amonestació en el tauler.

El corredor franquesí agraeix al poble 
de les Franqueses el fet que el 
nominessin com a finalista a la 19a Nit 
de l’Esport celebrada el divendres 27 
de febrer.

Marta de Sande és la guanyadora 
del concurs “Penja la teva foto 
amb l’etiqueta #nitesportLF”

Marta de Sande, del Club Karate 
Nokachi, va resultar guanyadora del 
sorteig que es va fer el 3 de març de 
2015 entre tots els participants del 
concurs “Penja la teva foto amb 
l’etiqueta #nitesportLF” que va 
promoure el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses entre tots 
els assistents a la 19a Nit de l’Esport 
que va tenir lloc el 27 de febrer a 
l’Hotel Ciutat de Granollers. 

De Sande va guanyar una nit per a 
dues persones a l’Hotel Ciutat de 
Granollers, que inclou allotjament en 
habitació doble, esmorzar bufet o 
continental a l’habitació, lliure accés al 
Crack Sports Club (piscina interior i 
exterior, sauna, banyera 
d’hidromassatge, banys de vapor i 
salta de fitness), pàrquing i Wi-Fi 
gratuït.

Daniel Artero, del Club Canicross 
Les Franqueses, tercer al canicròs 
del Campionat d‘Espanya de 
Múixing en Neu

El cap de setmana del 7 i 8 de març de 
2015 es va celebrar el Campionat 

d‘Espanya de Múixing en Neu a 
l’estació d’esquí de Baqueria Beret. La 
prova de canicròs, disputada a dues 
mànegues, comptava amb atletes de 
gran nivell procedents de Galícia, el 
País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó, 
Madrid i Catalunya. 

Els domini dels corredors gallecs va ser 
indiscutible. No obstant això, el 
corredor català del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, amb el seu 
gos Ken, va obtenir una meritòria 3a 
posició. 

Finalitza la Lliga AEM Canicross 
Challenge

Amb la cursa de l’Anoia va arribar la fi 
de la primera edició de l’AEM 
Canicross Challenge. Organitzada per 
l’Associació Espanyola de Múshers i 
duta a terme entre els mesos d’octubre 
i març de la present temporada 
2014-2015, aquesta lliga comprenia 5 
curses de canicròs que conformaven 
tot el circuit: Sant Llorenç Savall, 
Canyelles, Gavà, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada-Òdena. 

Dos esportistes del Club Canicross Les 
Franqueses van disputar aquesta lliga, 
obtenint uns resultats excel·lents: 
Marta Bosch, amb el gos Gus, va ser la 
guanyadora femenina del circuit i 
primera de la seva categoria, sènior 
femenina; i Andreu Padró, amb la 
gossa Boira, va obtenir una meritòria 
5a posició en la classificació general i 
2n en la categoria masculina de 
veterans (màster 40).

Gran èxit de participants a les 
masterclass organitzades pel 
Complex Esportiu Municipal amb 
motiu del Dia de la Dona

El 7 de març de 2015 al matí es va 
celebrar el Dia de la Dona al Complex 

Esportiu Municipal Les Franqueses 
amb una classe dirigida de bike i una 

altra de zumba. Les dues activitats, que 
estaven obertes a tothom prèvia 
inscripció i eren gratuïtes, van tenir 
molt bona acollida, ja que en pocs dies 
es van exhaurir les places per 
participar a la masterclass de bike, i a 
la de zumba hi van assistir un total de 
150 persones.

A la finalització de la jornada, es van 
sortejar regals entre totes les persones 
participants gràcies a la col·laboració 
del Patronat Municipal d'Esports, 
d’Estètica Equilibrium, del Restaurant 
Mas Colomer i del mateix CEM Les 
Franqueses. Aquests premis van ser 
lliurats per l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Última conferència del cicle 
“Parlem de futbol” d’Alwaysoccer 
Barcelona

El 6 de març de 2015 va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 
l’última conferència del cicle “Parlem 
de futbol”, organitzat per Alwaysoccer 
Barcelona, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses. Aquesta última xerrada va 
anar enfocada a com actuar davant de 
situacions d’emergència en el futbol, 
però que es podien traslladar a 
qualsevol altre esport.

El conferenciant, el fisioterapeuta 
Chema de la Torre, veí de les 
Franqueses i actualment fisioterapeuta 
del Girona Futbol Club, va explicar als 
assistents com actuar davant de 
situacions com la parada cardíaca, els 
marejos, les contusions..., i va repassar 
les situacions més comunes en l’esport.

A més, va donar consells a la vintena 
de participants per organitzar-se i 
actuar de la forma més ràpida i senzilla 
davant d’aquestes situacions.

Va ser una conferència molt profitosa, 
que va donar peu a organitzar-ne una 
altra en un futur no gaire llunyà, ja que 
va deixar moltes inquietuds als 
participants.

Alwaysoccer Barcelona va voler agrair 
l’assistència a les més de 200 persones 
que han passat per alguna de les tres 
conferències del cicle “Parlem de 
futbol”.

El prebenjamí A d’handbol de les 
Franqueses queda segon al 13è 
Torneig de Minihandbol

La 13a edició del Torneig de 
Minihandbol, que es va jugar el 15 de 
març de 2015 a Granollers, va tenir 
com a protagonistes més de 700 nens i 
nenes repartits en més de 50 equips 
d'arreu de Catalunya. Tots els 
participants pertanyien a categories 
formatives (prebenjamí, benjamí i aleví) 
en grups masculins i femenins. 

En aquest torneig, el prebenjamí 
masculí A del PME Les Franqueses que 
entrena Àlex Montes va quedar en 
segon lloc, en ser derrotat a la final pel 
BM Granollers. Abans d’arribar a la 
final, els franquesins van guanyar el 
Sant Pedor, el Sant Joan Despí i la 
Roca al grup de classificació i el Turonet 
a la semifinal. 

També van jugar el torneig altres 
equips de les Franqueses. Així, l’aleví 
femení va arribar fins a la semifinal i el 
benjamí masculí i l’aleví masculí fins a 
quarts de final.

Èxit a la 2a Jornada de Bàsquet 
organitzada per l’escola Camins

El 14 de març de 2015 es va celebrar la 
2a Jornada de Bàsquet organitzada per 
pares i mares de l’Escola Camins. 

Malgrat la pluja, van assistir-hi un total 
de 58 nens i nenes. 

Els infants inscrits estaven convocats a 
les 10 h a l’Escola Camins, però la pluja 

va fer que la jornada s’hagués de 
portar a terme a la pista annexa del 
pavelló, gràcies a la gestió cedida pel 
Patronat Municipal d’Esports. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, i del director-gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña.

Després de l’escalfament, i un cop 
iniciades les jornades, els infants van 
tenir la grata sorpresa de rebre la visita 
de Roger Esteller, exjugador de l’ACB i 
actual president de l’Associació 
d’Antics Jugadors de Bàsquet del FC 
Barcelona. Considerat com un dels 
millors alers catalans dels anys 90, va 
destacar per la seva gran fortalesa 
física i rapidesa de moviments, tant a 
l'hora de penetrar a la zona com en els 
contraatacs. També va ser un bon 
defensor i tirador.

Rodamón del bàsquet, va destacar 
especialment en els seus anys al 
Bàsquet Manresa, al Futbol Club 
Barcelona, amb el qual va aconseguir 2 
lligues ACB, dues Copes del Rei i una 
Copa Korac, i amb el Pau Orthez 
francès, amb qui va guanyar una Lliga i 
una Copa francesa i fou nomenat 
“millor jugador comunitari” de la Lliga 
francesa. Va ser 35 vegades 
internacional en categories inferiors i 
internacional absolut 37 vegades.

Els petits jugadors van tenir 
l’oportunitat de fer preguntes a en 
Roger Esteller; un cop respostes totes 
elles, el tigre de Sants es va centrar en 
els participants, els quals li mostraven 
el que sabien fer amb gran orgull.

Després d’una pausa, els joves van 
reemprendre la jornada amb un partit, 
fent els canvis oportuns, una part de la 
jornada ansiosament esperada i 
demanada per la totalitat dels 
participants. Finalitzat el partit, es van 
repartir petits obsequis a tots els 
infants, tot agraint-los la seva 
participació.

El corredor paralímpic franquesí 
Jordi Madera guanya la Marató 
de Barcelona

El 15 de març de 2015, 19.000 atletes 
van córrer la Zurich Marató de 
Barcelona, entre ells l’atleta paralímpic 

de Corró d’Avall Jordi Madera, que va 
acabar el primer de la seva categoria. 

Madera va fer un molt bon temps, 1 h 
32 min 50 s, que representa un nou 
rècord de la prova.

Jordi Madera es va mostrar molt 
content amb el resultat obtingut a 
Barcelona i amb les bones sensacions 
que va experimentar durant la cursa.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest Stop 
Greuges a l’Esport Català

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signat al mes de març de 
2015 el manifest Stop Greuges a l’Esport 
Català impulsat per la Unió de Federa- 
cions Esportives de Catalunya a causa 
“dels perjudicis que pateix l’esport per 
culpa de les darreres accions legislatives 
que menystenen i perjudiquen greument 
la realitat del sector”.

El seleccionador estatal d’hoquei 
patins, Quim Paüls, participa en 
un entrenament del CH Les 
Franqueses

El 16 de març de 2015 al vespre el Club 
Hoquei Les Franqueses va fer un 
entrenament molt especial, ja que va 
comptar amb la presència del 
seleccionador estatal d’hoquei patins, 
l’exjugador i exentrenador del FC 
Barcelona Quim Paüls. 

L’entrenament, al qual van assistir una 
vintena de membres de l’escola del 
club franquesí, va tenir lloc a la pista 
poliesportiva coberta de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 
equipament que fa servir tant per als 
entrenaments com per als partits el CH 
Les Franqueses. 

Els més petits del club van gaudir molt 
amb les explicacions i els exercicis que 
els va fer fer Quim Paüls, un dels 
millors jugadors d’hoquei patins de la 

història. Durant l’entrenament també 
va fer-hi acte de presència el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

La Diputació entrega a 
l’Ajuntament el pla de 
manteniment de la zona esportiva 
de Corró d’Amunt

L’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona ha entregat a l’Ajuntament 
de les Franqueses al mes de març de 
2015 el pla inicial de manteniment de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt que li va sol·licitar amb 
anterioritat. Aquest pla l’ha redactat 
l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, a instàncies 
de la Diputació.

El pla de manteniment té per objecte 
dur a terme una auditoria de l'estat 
actual de la zona esportiva, revisar els 
contractes de manteniment i 
inspeccions obligatòries, i programar, a 
cinc anys, les actuacions de 
manteniment normatiu i preventiu a 
dur a terme, tenint en comtpe el nivell 
d'urgència de les deficències.

A més, també s'impulsa una revisió de 
l'organigrama de manteniment actual i 
s'ofereixen propostes de millora, al 
mateix moment que s'assenyalen els 
indicadors de manteniment i s'imparteix 
una formació, assessorament i 
acompanyament als responsables en la 
implementació del pla.

Aquesta actuació, que és una 
assistència sol·licitada i aprovada dins 
el marc del Catàleg de serveis de 2014, 
s'emmarca en la línia de suport tècnic 
que la Diputació de Barcelona ofereix 
als ajuntaments. L’any passat, 
l’Ajuntament de les Franqueses en va 
rebre un altre, el de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Manel Cabanillas i Anna Riera 
reben el premi als millors 
corredors franquesins de la Mitja

El 24 de març de 2015 a la tarda van 
lliurar-se a la seu de l’empresa KH7 
Lloreda de Canovelles els premis als 
millors corredors locals de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga d’enguany. En concret van 
recollir el premi els primers classificats 
dels municipis del Vallès Oriental que 

promocionen el programa “Comença a 
fer la Mitja”, que són les Franqueses, la 
Garriga, l’Ametlla, Cardedeu, 
Canovelles, la Llagosta i Granollers. 

De tots els atletes franquesins que van 
córrer la cursa, els que la van fer en 
menys temps van ser Manel 
Cabanillas, del Club d’Atletisme L’Aire 
Esports, i Anna Riera, del Club 
Atletisme Canovelles. Cabanillas va 

acabar la prova en 1 h 12 min 29 s, una 
gran marca que el va permetre entrar 
en el 36è lloc de la classificació general. 
Pel que fa a Riera, millor esportista de 
les Franqueses de la temporada 
2013-2014, va creuar la meta en 1 h 29 
min 13 s, el que representa el primer 
lloc de la categoria F1965. 

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses va assistir a l’acte el regidor 
d’Esports, José Ramírez. L’alcalde 
Francesc Colomé no va poder ser-hi 
present a causa d’una indisposició.

Els alumnes de 5è de l’Escola 
Colors practiquen tir amb arc

El 25 de març de 2015, els alumnes de 
5è curs de l'Escola Colorsvan 
desplaçar-se fins a les instal·lacions del 
Club Arc Les Franqueses per 
realitzar-hi una sessió de tir amb arc. 
Tres dels monitors del club franquesí els 
van explicar les nocions bàsiques del tir, 
i acte seguit van poder practicar ells 
mateixos el que havien après, 
demostrant, la majoria d'ells, una bona 
qualitat per ser la primera vegada que 
provaven aquest esport. Com sempre, 
el Club Arc Les Franqueses realitza una 
tasca didàctica a les escoles de l’entorn, 
tenint sempre les portes obertes a 
qualsevol centre escolar que ho sol·liciti.

L’infantil masculí del PME Les 
Franqueses participa al Torneig de 
Cambrils del TGN Bàsquet

L'equip infantil masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va participar en la 12a 
edició del Torneig de Cambrils del TGN 
Bàsquet, que es va realitzar del 27 de 
març a l’1 d’abril. 

La competició consistia en dues lligues 
formades per sis equips. A partir 
d'aquí, i depenent dels resultats, es 
feien els diferents encreuaments. 

L’equip franquesí va guanyar 
còmodament tres partits i va quedar en 
vuitè lloc de la classificació. Els altres 
partits van ser molt disputats. Durant 
els sis dies de torneig es van jugar 
partits cada dia a excepció del dilluns, 
en què els jugadors van anar a Port 
Aventura. 

Els nens van realitzar un bon torneig. 
Tot i estar format només per vuit 
jugadors, l’equip va donar molta guerra 
i va plantar cara a equips potents com 
el Salvador de Saragossa, el Doctor 
Azua o l’amfitrió, el TGN.

La franquesina Marta Rueda, 
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana mini de bàsquet

La jugadora de bàsquet del municipi 
Marta Rueda s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb la selecció catalana 
mini. Actualment al Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià, Rueda, nascuda 
l’any 2003, ha estat quatre anys 
formant-se a l’Escola Esportiva 
Municipal del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i segueix, 
així, la línia marcada per Sònia Sardà, 
franquesina que també es va formar al 
municipi i que es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la mateixa 
selecció fa tres anys.

Així, doncs, la selecció catalana mini 
femenina de bàsquet es va penjar per 
quart any consecutiu la medalla d'or en 
el Campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques que es va disputar del 
28 de març a l’1 d’abril de 2015 a San 

Fernando (Cadis). A la final, Catalunya 
va superar per 72-64 Andalusia en una 

emocionant i igualada final que no es 
va decidir fins al 5è període.

Les noies de Catalunya van acabar 
invictes després d’aconseguir les 
quatre victòries possibles a la fase de 
grups, així com superar amb èxit la 
semifinal davant la selecció de les Illes 
Balears i la final contra Andalusia.

El mini masculí verd del PME Les 
Franqueses juga el torneig de 
bàsquet de Coma-ruga

L'equip mini masculí verd de bàsquet 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses que dirigeix Toni Olivares i 
Javi Liria va marxar de torneig del 29 
de març al 2 d'abril de 2015 a 
Coma-ruga. Per a la majoria de 
jugadors era el primer torneig que feien 
fora de casa i estaven molt il·lusionats. 

El torneig va ser molt interessant, amb 
quatre equips forts -el SESE, la Salle 
Manresa, el Vendrell i el PME Les 
Franqueses-, i després dos equips més 
fluixets -el Carme Bàsquet i l’AB Cunit.  

L’equip franquesí es va classificar per a 
les semifinals, que havien de jugar 
contra el Vendrell, un equip dur que 
tenia a les seves files el jugador més 
desequilibrant del torneig, fins al punt 
que el PME no va poder aturar-lo i va 
acabar perdent. 

El partit pel 3r i 4t lloc el van jugar 
contra la Salle Manresa. Els jugadors 
franquesins no van acabar d'estar del 
tot bé, tant anímicament com 
físicament, ja que estaven força 
cansats per l'acumulació de partits, i 
van acabar perdent el matx per pocs 
punts de diferència. 

A banda dels aspectes purament 
esportius, l’equip també s’ho va passar 
molt bé fora del camp. Sembla que tant 

jugadors com entrenadors voldran 
repetir l’experiència, ja que un torneig 
d’aquestes característiques uneix 
l’equip i, a més, dóna l’oportunitat de 
fer noves amistats.

Setmana Santa esportiva al Club 
Futbol Les Franqueses

Durant la Setmana Santa el Club Futbol 
Les Franqueses va organitzar el seu 
21è Campus de Futbol els dies 30 i 31 
de març i 1 i 2 d’abril de 2015. 

Hi van participar una cinquantena de 
jugadors i porters, que van realitzar 
entrenaments de tècnica individual 
molt específics, competició interna 
entre ells i activitats lúdiques tant a la 
piscina com el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

Per altra banda, del 3 al 6 d’abril, es va 
disputar la 1a edició del la Vallès Cup la 
qual va comptar amb 74 equips 
catalans i es va disputar en dues seus, 
el camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, que va 
comptar amb la presència de 51 
equips, i el Camp Municipal de Primer 
de Maig de Granollers, on hi van jugar 
23 equips. La competició estava 
organitzada conjuntament pel CF Les 
Franqueses i per l’Atlètic del Vallès, i 
dirigida per David García i Pablo 
Salvador.

Es va muntar un torneig de 6 
categories per edat amb el següent 
cartell cadascuna: 

-Prebenjamí 2008. Divendres 3 
d’abril a Corró d’Amunt amb la 
participació dels clubs Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet, Molletense, Montornès, 
Viladecavalls, Les Franqueses, Finsobe, 
PB La Roca, Mollet, Cirera, Montañesa, 
At. Vallès, Sabadellenca i St Juan XXIII. 
La classificació final va ser: 1r, Les 
Franqueses; 2n, Montornès; 3r, Cirera. 

-Prebenjamí 2007. Dissabte 4 d’abril 
a Granollers amb la participació dels 
clubs Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
Molletense, Premià de Dalt, Llerona, 
Can Rull, Sant Fost, Sant Julià de 
Vilatorta, At. Vallès, Sabadellenca, 
Montañesa, Cirera, Gramenet, Sant 
Celoni i Llinars. La classificació final va 
ser: 1r, Santa Eulàlia de l’Hospitalet; 
2n, Sabadallenca; 3r, Can Rull.

-Benjamí 2006. Dissabte 4 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Molletense, Llefià, Finsobe, 
Cirera, At. Vallès, Gramenet, Torelló, 
Dosrius, Montañesa i Sabadell Nord. 
La classificació final va ser: 1r, 
Molletense; 2n, Cirera; 3r, At. Vallès.
En acabar aquest torneig es va disputar 
un partit amistós de categoria cadet, 
que va enfrontar el CF Les Franqueses 
amb l’AIK de Suècia, un equip que 
milita a la Primera Divisió d’aquest 
país, amb el resultat final de 3 a 2 
favorable als locals.

-Benjamí 2005. Diumenge 5 d’abril a 
Granollers amb la participació dels 
clubs Montornès, Les Franqueses “B”, 
Viladecavalls, Granollers, Cirera, At. 
Vallès, Les Franqueses “D”, Sistrells i 
Sabadell Nord. La classificació final va 
ser: 1r, Sabadell Nord; 2n, Les 
Franqueses “B”; 3r, Granollers. 

-Aleví 2004. Diumenge 5 d’abril a 
Corró d’Amunt amb la participació dels 
clubs Llefià, Barberà, Granollers, 
Castellbisbal, Llerona, Vic, At. Vallès, 
Cirera, Montañesa, Sant Fost, 
Hospitalet, Les Franqueses, Sabadell 
Nord i Finsobe. La classificació final va 
ser: 1r, Granollers; 2n, At. Vallès; 3r, 
Sabadell Nord. 

-Aleví 2003. Dilluns 6 d’abril a Corró 
d’Amunt amb la participació dels clubs 
Ripollet, Sistrells, Sant Fost, Montcada, 
Sants, Montañesa, Vic, Cirera, Vilassar 
de Mar, Martorelles, Barberà, Les 
Franqueses i Sant Celoni. La 
classificació final va ser: 1r, Vilassar de 
Mar; 2n, Sistrells; 3r, Montañesa.

El preinfantil verd masculí del 
PME Les Franqueses va jugar un 
torneig a Viena durant la Setmana 
Santa

El torneig de bàsquet de Viena en què 
va participar l’equip preinfantil verd 
masculí del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va durar 
sis dies, del 30 de març al 4 d'abril de 
2015. 

El primer dia va ser de situació, 
acreditacions, instal·lació a l’escola 
d’allotjament, i presentació del torneig, 
on van gaudir de diferents espectacles. 
El dimarts ja va començar la 
competició, i a la tarda els franquesins 

van jugar contra el Götingen, un equip 
alemany. El dimecres van jugar contra 
l'Udine BC al matí, i a la tarda contra el 
Bayern München. 

Després del segon partit, l’organització 
els va portar al parc d'atraccions de 
Viena, el més antic del món. Abans 
d'anar a sopar, van poder veure les 
diferents competicions de tir i agilitat. El 
dijous van jugar l’últim partit contra 
l’AM La Torre, i van visitar el centre de 
Viena, tot i la neu que queia. 

El darrer dia del torneig el van dedicar 
a fer un volt per Viena que oferia 
l'organització del torneig, on van fer 
parada al Palau de Schönbrunn, on 
residir l’emperadriu Sissí. I després es 
va anar a visitar diferents llocs de 
Viena per lliure. Més tard, concurs 
d’esmaixades i discoteca per a tots els 
particpants del torneig. 

I dissabte, el grup va emprendre la 
tornada cap a casa, on van ser rebuts 
per seguidors i familiars a l’aeroport 
amb pancartes i tot! Segons els 
entrenadors de l’equip, “aquest torneig 
ens ha servit per fer més equip i per 
agafar més confiança amb els nens. 
Ens ha fet créixer com a equip, com a 
entrenadors i com a jugadors. Els nens 
han gaudit moltíssim, han fet amistats 
amb altres equips, sobretot amb l'equip 
del Bayern München i han practicat 
l'anglès”.
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Més de 90 persones assisteixen al 
Barça-Madrid de bàsquet al Palau 
Blaugrana

Un any més, el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses va 

organitzar una sortida al Palau 
Blaugrana. Més de 90 persones, entre 
jugadors i jugadores de bàsquet del 
municipi i els seus familiars, van gaudir 
el 2 d'abril de 2015 del partit de 

l'Eurolliga de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

Després de baixar dels autocars, 
l’expedició franquesina va poder gaudir 
de l'escalfament dels jugadors a peu de 
pista, d’una fotografia grupal, i del gran 
partit que els van oferir els dos equips. 

Al final, victòria per als locals, que van 
ser animats entre d'altres per la grada 
franquesina, amb samarretes i 
banderes blaugranes (obsequi del club). 
Tothom va gaudir molt de l'experiència 
viscuda, sobretot els que visitaven per 
primer cop el Palau Blaugrana.

L’infantil de l’AEH Les Franqueses 
guanya el prestigiós Torneig 
Internacional d’Handbol del GEiEG

L’equip infantil masculí de l’Associació 
Esportiva d’Handbol Les Franqueses 

va guanyar la 4a edició del Torneig 
Internacional d’Handbol Base del 
GEiEG en la seva categoria, que es va 
jugar al Complex de Sant Narcís de 
Girona els dies 4 i 5 d’abril de 2015.

Els nois que entrena Santi Tomás van 
jugar dissabte una sèrie de quatre 
partits classificatoris en què, tot i 
començar perdent davant del Sant 
Esteve de Palautordera, van saber 
refer-se. La primera fase de la lligueta 
van acabar en segona posició, després 
de guanyar el Fornells, el BM 
Granollers i el Banyoles. Diumenge 
tocava la semifinal davant de l'Handbol 
Fornells, a qui van guanyar per la 
mínima. Aquesta victòria els va 
classificar per a la final, que jugarien 
contra el Sant Esteve de Palautordera.

Veient el bon rival que tindrien al 
davant, els jugadors franquesins eren 
conscients que no podrien cometre cap 
error. Una defensa molt bona i unes 
variacions en atac els van permetre 
tenir el partit a favor en el marcador fins 
als darrers minuts, en què van saber 

administrar la renda de gols i endur-se 
així la copa com a primer classificat del 
torneig en la categoria infantil.

Recepció del Club Karate Nokachi 
a l’Ajuntament per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa

El 9 d’abril de 2015 al vespre 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament als esportistes 
del Club Karate Nokachi per la seva 
participació als campionats de 
Catalunya, Espanya i Europa i pels èxits 
aconseguits a les competicions 
d’aquesta temporada. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, en 
representació del consistori, van rebre 
els esportistes a la sala de plens de 
l’Ajuntament juntament amb 
l’entrenadora del club, Montse Marín, i 

els familiars i amics dels joves 
premiats. Com en ocasions anteriors la 
recepció va seguir el mateix protocol: 
parlaments, entrega de les plaques 
commemoratives, signatura en el llibre 
d’honor del municipi per part de cada 
karateka, fotografia de grup i piscolabis 
final a l’entrada de l’edifici consistorial. 

Els esportistes homenatjats, Alfredo 
Domínguez, Elena de Sande, Marta de 
Sande i Mireia Cuevas, han participat a 
diverses competicions a nivell nacional, 
estatal i europeu al llarg de la 
temporada 2014/2015 i han assolit els 
èxits següents:

Alfredo Domínguez
-Campió d’Espanya i de Catalunya de 
Kumite en categoria cadet.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.

Elena de Sande
-Campiona d’Espanya i Catalunya de 

Kumite en categoria junior.
-Subcampiona de Catalunya de Katas 
de junior.
-Membre de la Selecció Espanyola i 
Catalana de Karate.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
i Murcia amb la Selecció Espanyola.

Marta de Sande
-Campiona de Catalunya Sènior i 
Universitari.
-Subcampiona d’Espanya i de 
Catalunya de Kumite sub-21.
-Membre de la Selecció Catalana.
-Membre del Projecte Mundial a Toledo 
amb la Selecció Espanyola.

Mireia Cuevas
-Campiona de Catalunya de Kumite 
sub-21.
-Bronze Campionat d’Espanya de 
Kumite sub-21.
-Bronze Campionat de Catalunya 
Sènior.
-Membre de la Selecció Catalana.

L’Ajuntament va voler reconèixer 
l’esforç d’aquests joves, tots ells 
menors de 21 anys, però també de la 
seva entrenadora, Montse Marín, que 
igual que els seus alumnes va rebre un 
placa commemorativa. Marín va agrair 
l’acte de reconeixement a l’esforç i a la 
constància i va repassar l’evolució del 
club des de la seva fundació, l’any 
2003: “El primer any de vida només 
teníem 60 karatekes, actualment som 
un club amb 200 nois i noies”. “Encara 
que el karate sigui un esport individual 
nosaltres tenim un sentiment molt fort 
de club. Som un equip i volem 
compartir l’èxit d’aquests quatre joves 
amb tots els membres del Club Karate 
Nokachi”, va afegir. Marín també va 
destacar que el club té un bon planter 
ja que molts nens i nenes comencen a 
rebre classes amb només 3 anys.

El Club Karate Nokachi és el primer 
classificat de Catalunya del rànquing de 
clubs de la Federació Catalana de 
Karate i és el club català que més 
esportistes aporta als campionats de 
Catalunya i d’Espanya. 

Daniel Artero i Lali Masriera 
guanyen la Lliga Catalana de 
Canicròs i Marta Bosch, la Lliga 
de Múixing en “bikejoring”

El 12 d’abril de 2015 es va realitzar a 

Oix (La Garrotxa) l’entrega de premis 
de la 9a Lliga Catalana de Canicròs i de 
la 21a Lliga de Múixing de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, circuits 

que es van iniciar al novembre i que 
han recorregut gran part de la 
geografia catalana. Els resultats del 
Club Canicross Les Franqueses durant 
el desenvolupament de les mateixes 
van ser molt destacats. 

La Lliga Catalana de Canicròs 
comprenia nou curses puntuables 
disputades a Hostalric, les Planes, 
Terrassa, Cercs, Vallbona, Vallgorguina, 
la Cerdanya, la Pobla de Cèrvoles i Oix. 

El guanyador absolut de la lliga ha estat 
el corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Daniel Artero, que amb el 
seu gos Ken han fet una excel·lent 
temporada. Així mateix, la també atleta 
del club franquesí Lali Masriera ha 
estat la guanyadora femenina del 
circuit de canicròs amb la Hiska. 
Aquests, però, no han estat els únics 
podis obtinguts pels esportistes del CC 
Les Franqueses en la seva primera 
lliga. Així, Marta Bosch amb Gus ha 
estat la 2a classificada sènior (de 21 a 
39 anys) femenina; Carlos Andújar amb 
Beltza ha finalitzat la lliga com a 3r 
classificat masculí en la categoria de 
veterans A (de 40 a 49 anys); Guillem 
Sánchez amb Mel ha estat el 
guanyador de la seva categoria, júnior 
1 (menors 17 anys). 

Pel que fa a la Lliga Catalana de 
Múixing comprenia les següents 
modalitats esportives: bikejoring, 
esquijòring, patinet i karts/trineu. La 
representació del Club Canicross Les 
Franqueses ha estat exclusivament a 
les proves de bikejoring i esquijòring. 
La polifacètica atleta franquesina Marta 
Bosch ha estat la 1a classificada de 
bikejoring en categoria femenina, 
obtenint també la 2a posició en 
esquijòring dins d’aquesta lliga amb els 
gossos Greko i Gus.

Jordi Madera queda segon a la 
Marató de París

L’atleta paralímpic de Corró d’Avall 
Jordi Madera va quedar en segon lloc a 
la prestigiosa Marató de París, que es 
va disputar el 12 d’abril de 2015. 
L’atleta franquesí es mostra molt 
content d’haver aconseguit aquesta 
posició en una cursa que ha disputat en 
nou edicions i en què l’any passat va 
ser quart. 

“Aquesta és una de les maratons més 
importants del món, fins i tot la 
retransmeten en directe pel canal 
Eurosport. La veritat és que m’omple 
d’alegria haver aconseguit aquest lloc”, 
afirma Madera.

El prebenjamí i l’infantil d’handbol 
de les Franqueses guanyen el 
Memorial Josep M. Tintó de 
Canovelles

El 19 d'abril de 2015 va tenir lloc al 
pavelló Ca la Tona de Canovelles una 

trobada de mini handbol amb motiu del 
8è Memorial Josep Maria Tintó, amb la 
participació de 18 equips i més de 150 
nens i nenes, organitzada pel Club 
Handbol Canovelles. De les Franqueses 
hi va jugar l’equip prebenjamí i l’infantil. 
Tots dos van proclamar-se campions 
del torneig en les seves respectives 
categories. 

El prebenjamí va guanyar l'equip 
amfitrió en un gran partit, i l'infantil 
masculí va derrotar l'Handbol 
Cardedeu i el Canovelles. Cal fer un 
menció especial per al jugador 
franquesí Guillem Cardona, que va 
rebre la distinció de millor jugador del 
torneig.

Alumnes de l’escola de tennis del 
PME es deplacen fins a Barcelona 
per veure el torneig Godó

El 21 d'abril de 2015, l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 

al Barcelona Open Banc Sabadell 63è 
Trofeu Conde de Godó. És el cinquè  
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els alumnes de l'escola de 
tennis del Patronat Municipal d'Esports 
de les Franqueses del Vallès.

El grup estava format per una 
quarantena de persones, entre 
alumnes i monitors, i va gaudir molt 

amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Marin 
Cilic, Ernests Gulbis o Tommy Robredo. 
També van poder demanar autògrafs i 
fer-se fotografies amb els jugadors 
David Ferrer i Rafa Nadal i amb el seu 
entrenador, Toni Nadal.

Tres ors i un bronze dels joves 
alumnes del Club Karate Nokachi al 
campionat d’Espanya

El 25 i 26 de abril de 2015 es va 
disputar en el pavelló Vista Alegre de 
Còrdova el Campionat d’Espanya 
Infantil de karate en les modalitats de 
Kata i Kumite, organizat per la 
Federació Espanyola de Karate i D.A. 
Una altra vegada, els alumnes del Club 
Karate Nokachi, pertanyents a la 
Federació Catalana de Karate, van 
demostrar l’alt nivell que existeix en el 
club franquesí, obtenint quatre podis 
(tres ors i un bronze).

Els components del club que formen 
part de la federació catalana i que van 
competir al campionat van ser Iría 
Esteban, David Morales, Mikel Azor, 
Xavi Sevillano, Yerai Sánchez, Andrea 
Fernández, Iona Lobato, Aaron Raya i 
Ainoa Astorga, que van ser 
acompanyats pels seus entrenadors, 
Montse Marín i Agustín Núñez.

Així doncs, els resultats van ser els 
següents: Iría Esteban, campiona 
d’Espanya de kumite femení +32 kg en 
categoria aleví; Xavi Sevillano, campió 

d’Espanya de kumite masculí -34 kg en 
categoria infantil; Iona Lobato, 
campiona d’Espanya de kumite femení 
+40 kg en categoria infantil; Aaron 
Raya, bronze en kumite juvenil -60 kg 
en categoria juvenil. Els seus 
entrenadors també volen destacar 
l’actuació de David Morales, que tot i 
ser la seva primera participació en un 
campionat d’Espanya va fer uns grans 
combats i va estar a punt d’aconseguir 
la medalla de bronze.

L’aleví masculí d’handbol de les 
Franqueses fa un bon torneig a 
Sant Quirze

El 26 d’abril de 2015 es va celebrar el 
tradicional torneig de les 12 hores de 
Minihandbol de Sant Quirze del Vallès, 
que arribava a la 21a edició de la mà 
del club local. Al torneig, que es va 
jugar en deu pistes i que va reunir fins a 
500 jugadors, hi van participar un total 
de 64 equips d'arreu de Catalunya i de 
l’Estat, entre ells l’aleví masculí de les 
Franqueses.

El format del torneig va ser una lligueta 
amb un total de sis grups on tots 
jugaven contra tots i el primer es 
classificava per disputar els quarts de 
final. Els alevins franquesins van 
guanyar l'Handbol Esplugues, el 
Dominicos de Saragossa A i l’Eina 
Cooperativa de Terrassa, victòries que 
els van situar al primer lloc del grup.

Al partit de quarts de final davant del 
Balonmano Granollers, els franquesins 
van aconseguir la victòria plantant-se a 
la semifinals del torneig, on van caure 
derrotats davant el BM La Roca 1, un 
gran equip a qui els de les Franqueses 
cada vegada es van acostant més.

La Caminada Popular de les 
Franqueses torna a animar 
centenars de persones a passejar 
pel municipi

Fins a 800 persones van participar el 
26 d’abril de 2015 a la 13a Caminada 
Popular de les Franqueses que 
organitza cada any el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
amb la col·laboració de diverses 
empreses i de voluntaris, entre ells 
membres dels clubs de bàsquet i 
d’handbol locals. Enguany, la marxa 
també formava part de la campanya de 

promoció de l’esport de la Diputació de 
Barcelona “Penja’t una medalla! Fent 
esport sempre hi guanyes”. A aquest 
efecte, tots els participants van rebre 
una medalla i es van poder fer una 
fotografia de record de la jornada al 
photocall muntat per a l’ocasió. 

El recorregut, de 19 km de llargada i 
que passa per diversos punts del 
municipi, tenia la sortida i l’arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. Tots els participants van rebre 
tres avituallaments, un entrepà de 
botifarra i beguda a l’arribada, així com 
l’obsequi d’aquesta edició: una motxilla. 
A més, van participar al sorteig de 
diversos obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores. 

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Jordi Madera acaba vuitè la 
Marató de Londres, puntuable per 
al Campionat del Món de Marató 
2015

El corredor paralímpic franquesí Jordi 
Madera va córrer el 26 d’abril de 2015 
la Marató de Londres, que va acabar 
en un meritori vuitè lloc amb un temps 
d'1 h 33 min 22 s. Aquesta cursa, a 
més, era puntuable per al Campionat 
del Món de Marató.

Madera es mostra molt content amb el 
resultat, ja que l’asfalt mullat el va 
obligar a córrer un altre cop –com a 
Boston– amb els afegits rugosos sobre 
els guants perquè no li rellisquessin les 
mans a les rodes, aspecte que no li va 
gaire bé per la seva manera de córrer.

Aquesta era la tercera marató que 
corria en aquest mes d’abril, després 
de la de París i la de Boston. “És el 

resultat del treball he fet durant tot 
l’hivern”, diu Madera, que afegeix que 
“no és fàcil, ja que no disposo de cap 
ajuda per poder fer uns entrenaments 
de qualitat”.

“De totes formes em sento molt feliç 
amb els resultats obtinguts en totes les 
maratons que he corregut i agraeixo 
moltíssim el suport que m’ha donat 
l’Ajuntament de les Franqueses 
aquesta temporada”, afirma l’atleta de 
Corró d’Avall.
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Els franquesins Quim Magan i 
Carmen Martín guanyen la 3a 
Cursa de Muntanya El Trencacoll

Com ja va fer en la primera edició, el 
franquesí Quim Magan va tornar a 
guanyar la 3a Cursa de Muntanya El 
Trencacoll de Corró d’Amunt. En la 
cursa de l’any passat va quedar tercer. 
Així doncs, el diumenge 17 de maig de 
2015, Magan, del Club Alpina, es va 
imposar en la distància de 21 km amb 
un temps d’1 h 32 min 8 s. El segon a 
arribar a la meta va ser Mike Solé, de 
Ríos Running Les Franqueses, amb un 
temps d’1 h 33 min 2 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del CA Canovelles, 
amb 1 h 39 min 53 s.

Pel que fa a les fèmines, la primera a 
arribar a la meta va ser la franquesina 
Carmen Martín, del Club A4elkm, amb 
un temps de 2 h 8 min 47 s. La segona 
va ser Mariana Morales, amb un temps 
de 2 h 12 min 59 s, i la tercera, Marta 
Mora, amb 2 h 15 min 12 s.

En la cursa de 10 km, el primer 
classificat va ser el garriguenc Dani 

Cuartero, amb un temps de 48 min 15 
s. En segon lloc va quedar Alberto 
Gutiérrez, de Montornès, amb 49 min 
44 s, i en tercer lloc, el franquesí Jordi 
Jiménez, amb 54 min 15 s. El premi al 
primer atleta local se’l va endur Quim 

Comas, que va completar la distància 
de 10 km en 1 h 6 min 1 s.

En la categoria femenina, la primera de 
la cursa de 10 km va ser la franquesina 
Anna Codina, amb un temps d’1 h 4 
min 3 s; la segona, Anna Arbós, amb 1 
h 8 min 45 s, i la tercera, Marta Rubio, 
amb 1 h 9 min 45 s.

Enguany van participar en El Trencacoll 
un total de 303 corredors, un centenar 
menys que en l’edició de l’any passat. 
Segons Josep Mauri, president de 
l’entitat que organitza la cursa, el Club 
Ciclista Corró d’Amunt, aquest fet 
s’explica perquè l’any passat es van 
donar premis en metàl·lic i aquest, no. En 
tot cas, Mauri diu que està molt satisfet 
d’aquesta tercera edició, ja que els 
corredors li han fet arribar “que 
gaudeixen molt amb el recorregut, ja que 
no cal que caminin en cap moment, a 
diferència d’altres curses de muntanya”.

Dos podis del Karate Nokachi al 
Campionat d’Espanya de Clubs

El cap de setmana del 16 i 17 de maig 
de 2015 es va celebrar el 38è 
Campionat d’Espanya de Karate per 
Clubs a la localitat de Leganés 
(Madrid), amb una participació propera 
al miler de competidors. El Club Karate 
Nokachi Les Franqueses hi va 
participar amb sis equips: kata cadet, 
proves tècniques cadets, kumite juvenil 
mixt, kumite cadet femení i masculí, i 
kumite sènior femení.

Els karetekes del club franquesí que hi 
van assistir van ser: Andrea Astorga, 
Izan Sevillano, Roger Burriel, Juan 
Cuevas, Rafa Migueles, Aaron Raya, 
Ainoa Astorga, David Delgado, Esther 
Higuera, Ricardo Braga, Alfredo 
Domínguez, Rodrigo  Rodríguez, Víctor 
Cobles, Ivan Casas, Elena de Sande, 
Andrea Lucero, Olga Gómez, Marta de 
Sande, Mireia Cuevas i Sandra Herver.

Els deixebles d’Agustín Núñez i Montse 
Marín van obtenir uns resultats 
històrics, ja que es van acabar penjant 
dues medalles de bronze en kumite 
juvenil mixt i kumite sènior femení, 
categories en què només van ser 
derrotats pels actuals campions de la 
competició. En la resta de disciplines, 
tot i competir a un bon nivell, no van 
aconseguir cap podi.

José Perales es proclama campió 
de Catalunya de la seva categoria 
en 10.000 metres marxa a l’aire 
lliure

L’atleta franquesí José Perales es va 
proclamar campió de Catalunya de 
10.000 metres marxa a l’aire lliure en la 
categoria de veterans M45 (majors de 
45 anys) en una competició que va 
tenir lloc el dissabte 23 de maig de 
2015 a Montornès del Vallès.

El marxador del Club Atletisme 
Canovelles va fer un temps de 56 min 
44 s. Tot i que no va ser una bona 
marca per a ell, Perales es va mostrar 
content pel resultat ja que en un dia de 
força calor va poder mantenir un ritme 
constant i va ser durant tota la cursa 
primer, fet que el va permetre no 
arriscar en la tècnica i que li va 
comportar una targeta per flexió. 

Pel que fa a l’equip que entrena 
Perales, cal destacar el primer lloc de 
Carlota Campanilla en la cursa de 
juvenil i la quarta plaça de Mireia 
González en la d’infantil. 

La trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix 260 participants a les 
Franqueses

Més de 260 participants van assistir el 
dissabte 23 de maig de 2015, a 
l’Escobàsquet Les Franqueses, la 
primera trobada d’escoles de bàsquet 
del Vallès Oriental, organitzada pel CB 
Les Franqueses amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports 
(PME). 

La trobada, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va aplegar equips de gairebé tots els 

clubs de la comarca: Montornès, 
Mollet, Cardedeu, Parets, Granollers, 
Llinars, Sant Celoni, la Garriga, 
l’Ametlla, Caldes de Montbui, Vilanova, 
Montmeló, Escola Pia Granollers, Sant 

Fost, Sant Feliu, la Roca, Canovelles, i 
els amfitrions, els tres equips de les 
Franqueses. 

Tot i les pauses per esmorzar (gentilesa 
del PME), per fer jocs comuns i per a 
l’entrega de medalles, aquests futurs 
genis del bàsquet van acabar esgotats 
després de tant jugar, saltar, córrer, 
caure, riure... En definitiva, de 
passar-s’ho bé amb l’esport del 
bàsquet. 

En una d’aquestes pauses, va tenir lloc 
el sorteig de calçat esportiu ofert pel 
patrocinador de la trobada, Espin 
Esports de Montornès, a qui 
l’organització va agrair moltíssim la 
seva col·laboració.

La imatge de les cinc pistes de bàsquet 
plenes de petits jugadors i jugadores 
amunt i avall, va ser espectacular, com 
la de les grades plenes fins a la 
bandera, ja que es calcula que uns 600 
acompanyants la van omplir al llarg del 
matí. Per a l’organització, aquesta 
primera trobada va ser una gran 
experiència, que esperen poder repetir 
cada any.

Bones actuacions dels joves 
arquers de les Franqueses al 
Campionat de Catalunya a l’aire 
lliure

El 24 de maig de 2015 va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat el Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure 

per a cadets i menors de 14 anys, amb 
la presència de 54 esportistes de tots 
els clubs de Catalunya. 

Tot i que la calor va ser la protagonista 
durant tota la jornada i els arquers més 
joves del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses van saber mantenir-se a 
un bon nivell. En Manel i l’Àngel, els 
monitors, van estar al seu costat, 
animant-los i resolent-los problemes 
mecànics d'última hora. 

Des del club franquesí destaquen el 
primer lloc de l’Ainara en la categoria 
d’arc recorbat benjamí femení, els tres 
primers llocs en la mateixa categoria 
però en masculí del Rubén, el Guerau i 
el Gerard, i la tercera i quarta plaça del 
Joan i el Fermín, en la categoria d’arc 
recorbat aleví. En aquest campionat es 
poden veure ja les promeses del que 
seran els arquers que més endavant 
disputaran els Campionats d'Espanya.

El Patronat Municipal d’Esports 
entrega els premis dels concurs 
de fotografia de la caminada 
popular

El 27 de maig de 2015 el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses 
(PME) va entregar els premis del 
concurs de fotografia de la 13a 

Caminada Popular. L’acte va tenir lloc 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal, on estan exposades la 
vintena d’obres que es van presentar al 
concurs, amb la presència del regidor 
d’Esports en funcions, José Ramírez. 

El primer premi -100 € en material 
fotogràfic a la botiga Sara M Fotografia 
de Bellavista- se’l va endur José 
Antonio Pérez Bermejo amb la imatge 
titulada “En el Ecuador”. El segon 
premi -un val de 75 € a gastar a la 
mateixa botiga-, el va guanyar Olga 
Vilanova Umbert amb la fotografia 
“Entre la petjada i el pensament”. I el 
tercer premi -un val de 50 €-, va ser 
per a Lucas Fernández Zapater, amb 
“Caminada de Colors”.

Un cop acabat el lliurament de 
guardons, es va oferir un pica-pica a 
tots els assistents a càrrec del PME.

L’exjugadora dels equips de 
formació de les Franqueses Sònia 
Sardà, campiona d’Espanya de 
bàsquet cadet

Sònia Sardà, base de l’Snatt’s Femení 

Sant Adrià, es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria cadet al 
torneig que va tenir lloc a finals del mes 

de maig a Lleó. Sardà, exjugadora dels 
equips de formació de les Franqueses, 
va fer 6 punts a la final contra l’Adarsa 
UVA Ponce de Valladolid, al qual van 
acabar guanyant a la final per 55 a 52.

Una cinquantena de participants a 
la 3a Jornada de Bàsquet de 
l’Escola Camins

El dissabte 30 de maig de 2015 es va 
celebrar la 3a Jornada de Bàsquet 
organitzada per pares i mares de 
l’Escola Camins, que va comptar amb 
la participació de 47 infants. 

Els jugadors estaven convocats a les 10 
h a l’Escola Camins, i conforme 
arribaven, anaven escalfant. 
Seguidament, i un cop fets els 
estiraments, se’ls va separar en grups 
d’edat. 

Un cop iniciada la jornada, els infants 
van rebre la visita de Franco Pinotti, 
exjugador, periodista i entrenador 
durant més de 30 anys. Pinotti, que 
actualment treballa al departament 
d’Scouting de l’ACB, es va implicar en 
cada un dels grups intervenint-hi i 
afegint-hi nova metodologia 
d’entrenament, dinàmica i entretinguda 
per als menuts.

Després d’una pausa, els joves van 
reprendre la jornada amb un partit, una 
demanda ansiosament esperada per la 
totalitat dels participants. Finalitzat el 
matx, es van repartir petits obsequis a 
tots els infants, tot agraint-los la seva 
participació. 

La celebració de la jornada va comptar 
amb la col·laboració dels supermercats 
Condis, el cinema Alhambra de la 
Garriga i el FC Barcelona.

El Club Esportiu Llerona reuneix 
120 infants al 1r Torneig de Futbol 
Base

El 1r Torneig Futbol Base del CE 
Llerona en la categoria 
escola/debutants es va disputar el 
dissabte 30 de maig de 2015 a la zona 
esportiva de Llerona. Aquest primer 
torneig va comptar amb la presència 
de 10 equips i un total de 120 nens i 

nenes. El campionat era totalment 
lúdic, ja que no importaven els resultats 
i tots els equips van rebre el mateix 
trofeu i les mateixes medalles. Els 
partits els van dirigir àrbitres de la 
delegació del Vallès Oriental i el 
Patronat Municipal d'Esports va 
col·laborar en l'organització de 
l'esdeveniment. Tots els equips van 
destacar el bon tracte rebut i el CE 
Llerona qualifica la jornada d’èxit total. 

32 participants al 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel

Els dies 28, 29, 30 i 31 de maig de 2015 
es va disputar el 4t Torneig de 
Primavera de Tennis i Pàdel organitzat 
pel Patronat Municipal d'Esports i 
l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, 
amb la participació de 32 participants. 
El campionat de pàdel el van jugar 8 
parelles dividides en 2 grups dins d'una 
lligueta, que van jugar un mínim de 2 
partits amb enfrontaments al millor de 
3 sets (últim set supertiebreak a 10 
punts). 

En la modalitat de tennis van 
participar-hi 8 homes i 8 dones dins de 
dos quadres eliminatoris, jugant també 
un mínim de 2 partits amb 
enfrontaments al millor de 3 sets (últim 
set supetiebreak a 10 punts). 

Els campions i finalistes van ser els 
següents: 

Tennis:
-Finalista fase final femení: Laura 

Codina
-Campiona fase final: Irene
-Finalista fase final masculí: Raul 
Suarez
-Campió fase final masculí: Xavi 
Sabaté 
-Finalista fase de consolació femení: 
Maribel
-Campiona fase consolació femení: 
Neus Cerezuela
-Finalista fase consolació masculí: 
Josep Portet
-Campió fase consolació masculí: 
Agustí Ciurans 

Pàdel:
-Finalistes fase final: Carles Sentis i Lito 
Medina
-Campions fase final: Manuel 
Valero i Pere Gonzàlez 
-Finalistes fase consolació: Oscar 
Garcia i Pep Merchan
-Campions fase consolació: Xavi Rojas i 
Sergio Ruiz 

Un cop acabada la cerimònia de 
l'entrega de copes per als finalistes i 
campions, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

L’alumnat del Club Karate 
Nokachi mostra els seus 
progressos en una classe oberta

El diumenge 31 de maig de 2015, el 
Club Karate Nokachi va traslladar la 
classe de karate que habitualment fan 
al seu dojo (sala d’entrenament) al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en un 
acte adreçat als familiars i amics dels 
alumnes del gimnàs. L’objectiu era que 
poguessin veure el treball i l’evolució 
dels karatekes del club.

Així, l’alumnat va realitzar kates i 
kumite. Malgrat que en competició es 
diferencien les dues modalitats, al dojo 
és imprescindible treballar les dues 
formes, ja que sense les kates no hi pot 
haver un bon combat i sense el combat 
no hi pot haber una gran kata. 

Més tard es va atorgar un premi de 
reconeixement a tots aquells karatekes 
del club que durant la present 
temporada han obtingut un podi en un 
campionat estatal. La jornada va 
acabar amb una gran barbacoa per a 
tots els assistents a la pista annexa al 
pavelló.

El club dóna les gràcies al Patronat 
Municipal d’Esports per les facilitats 
donades en les tasques d’organització; 
al regidor d’Esports en funcions, José 
Ramírez, pel seu suport; a Juan José 
González per les fotografies realitzades 
durant l’acte; i, com no podia ser d’una 
altra manera, a tota la "marea roja" per 
la gran ajuda rebuda.

JUNY

Dues jugadores del primer equip 
de futbol del Barça expliquen la 
seva experiència a Llerona

El dimecres 3 de juny de 2015 va ser 
una gran jornada per al futbol femení 
del Club Esportiu Llerona. Les noies i 
nenes del planter del club franquesí van 
rebre la visita de dues jugadores de la 
primera plantilla del FC Barcelona, a la 
zona esportiva de Llerona. 

Laura Ràfols i Gemma Gili van 
explicar-los la seva experiència, van 
contestar totes les preguntes de les 
jugadores, van firmar autògrafs i es van 
mostrar molt properes en tot moment. 

El CE Llerona vol agrair la bona 
predisposició de les jugadores 
blaugranes i les conviden a tornar 
sempre que ho desitgin.

Més de setanta persones 
homenatgen el ciclista Andrey 
Amador a les Franqueses

Andrey Amador, ciclista de Costa Rica 
establert a la Garriga, va ser 
homenatjat el 10 de juny de 2015, a 

Corró d’Avall per més de setanta 
persones convocades per la Unió 
Ciclista Les Franqueses. L’acte, que va 
tenir lloc a la nau de Can Ganduxer, seu 
de La Cívica, tenia com a objectiu 
homenatjar el ciclista de l’equip 
Movistar pel seu històric quart lloc 
aconseguit en el Giro d’Itàlia 
d’enguany. 

Els organitzadors de l’esdeveniment 
van lliurar a Amador un quadre de 
grans dimensions amb una foto 
commemorativa de record. Per al 
detall van escollir una imatge presa 
durant l’esforç realitzat per 
l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el 
Giro. 

El corredor de Costa Rica es va 
mostrar molt content i va dir als 
presents que se sentia “molt feliç amb 
tot el suport rebut de la família d’aquí 
que he format amb la Laura; esperem 
compartir molts moments així”. El 
ciclista marxarà cap al seu país 
d’origen demà divendres, on l’espera 
un altre homenatge.

L’aleví expert d’handbol de les 
Franqueses acaba quart al 
Campionat de Catalunya

El dissabte 13 de juny de 2015 l'aleví 
masculí expert d'handbol de les 
Franqueses va jugar la primera 
semifinal del Campionat de Catalunya, 
la fase final del qual es va jugar al 
pavelló nou de la Roca del Vallès, 
davant del BM Granollers Miquel Prat. 
En aquest matx van aconseguir 
empatar la segona part i van perdre les 
altres tres. 

L’endemà, diumenge, els jugadors 
franquesins van jugar el partit pel 
tercer i quart lloc davant del BM 
Granollers Àlex Viaña. Tot i començar 
guanyant les dues primeres parts, la 
tercera i la quarta les van perdre i es va 
haver de jugar una pròrroga per saber 
qui guanyava el partit. Finalment, 
l'equip granollerí es va imposar al 
conjunt franquesí. El partit es va decidir 
per petits detalls, ja que els franquesins 
no van tenir l'encert suficient als 
llançaments de penals. Tot i no haver 
pogut aconseguir aquesta victòria final, 
els responsables de l’equip van felicitar 
els seus jugadors pel gran nivell exhibit 
durant tota la temporada.

750 esportistes participen a la 
31a edició de la Diada del Joc i de 
l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports (PME) 
de les Franqueses va organitzar el 13 
de juny de 2015, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, la 31a 

edició de la Diada del Joc i de l’Esport 
amb un munt d’activitats en les quals 
van participar unes 750 esportistes de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels 
basquetbolistes. Els equips del PME, 
des dels més petits de l’escola fins a 
cadets van jugar un partit contra equips 
d’altres poblacions. I a la tarda es van 
jugar els partits d’handbol. Entremig, al 

migdia, els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 
dirigides de bike i d’step obertes a no 
socis, a les quals van assistir-hi unes 50 
persones. També va tenir molt d’èxit la 
jornada de portes obertes que es va fer 
a la zona d’aigües.

L’organització va donar a tots els 
participants de la Diada una beguda i 
una pasta i, a més, els esportistes 
franquesins van ser obsequiats amb 
una bossa/sac de gimnàstica. També, 
durant tot el dia, tots els assistents van 
poder saltar i botar a l’inflable que es 
va muntar al davant de l’entrada del 
Complex.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

560 persones corren la 29a edició 
de la Cursa Bellavista

El diumenge 14 de juny de 2015 560 

corredors van prendre la sortida de la 
29a Cursa Bellavista, uns 90 menys 
que l’any passat. Malgrat la davallada 
en la participació, Ramon Berruezo, 
president del Grup Fondistes Bellavista, 
organitzador de la prova amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra satisfet amb el 
nombre de participants d’enguany, ja 
que “hem sabut mantenir-nos, tot i la 
gran competència que hi ha 
darrerament”.

Berruezo afirma que el mateix cap de 
setmana, als voltants de les Franqueses 
hi havia un total de 15 curses. “Tothom 
té dret a organitzar la seva prova, però 
crec que hauríem de poder posar-nos 
d’acord entre nosaltres per mirar de no 
fer coincidir tantes curses en les 
mateixes dates, o almenys que no se 
celebrin en poblacions tan properes 
entre si”, afegeix.

Amb tot, Berruezo destaca que la 
Cursa Bellavista, que l’any vinent 
celebrarà el 30è aniversari, té un públic 
molt fidel que valora molt tant el circuit 
com la bona organització de la prova. 
“A més, aquest any hem canviat el 
sistema per entregar els obsequis que 
s’emporten els participants i no han 
hagut de fer les cues d’altres anys”, 

diu. Berruezo també destaca l’augment 
de la participació femenina a la cursa, 
que ja ronda el 40%.

Pel que fa a la informació estrictament 
esportiva, el garriguenc Dani Cuartero, 
de l’equip Ríos Running, va ser el 
primer a completar els 10 km amb un 
temps de 35 min 13 s. El segon lloc va 
ser per a Òscar Rodríguez (Ríos 
Running), amb 35 min 55 s, i el tercer 
per a Jordi Martos (CA Canovelles) 
amb 36 min 12 s.

La guanyadora de la categoria femenina 
va ser Ana Belén García, del Grup 
Fondistes Bellavista, amb un temps de 
43 minuts justos. La segona a arribar a 

la meta va ser Patri Rodríguez (Club 
L’Aire), amb 43 min 43 s, i la tercera, 
Vanesa Sancho, amb 44 min 12 s.

Pel que fa a la cursa de 5 km, que era 
la primera vegada que es feia i que van 
córrer unes 100 persones, el primer a 
completar-la va ser Alberto Viera amb 
un temps de 17 min 50 s. La primera 
dona va ser Alicia Rodríguez amb un 
temps de 26 min 5 s. Ramon Berruezo 
diu que la celebració d’aquesta prova 
de menor distància va anar molt bé i 
que la tornaran a fer l’any vinent. “És 
una manera d’ampliar el nombre de 
participants, ja que la gent que 
comença a córrer no vol fer un circuit 
tan exigent com el de 10 km”, afirma.

En aquest mateix sentit va valorar el 
circuit el conegut periodista de TV3 
Xavier Bonastre, que va fer la cursa de 
10 km per primer cop i la va qualificar 
d’autèntic “trencacames”. Amb tot, en 
el seu blog, Bonastre es mostra molt 
satisfet tant de la seva marca, ja que el 
divendres ja havia corregut una altra 
cursa, com de l’organització, el 
“magnífic obsequi” del sorteig final i el 
“molt bon esmorzar” que els van donar.

El curs d’entrenador de futbol 
base que es va fer a Corró 
d’Amunt va tenir 41 inscrits

El Club Esportiu Llerona va organitzar 
conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol, i amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), el Curs Federatiu 
d’Instructor de Futbol Base Nivell 1, 
que va començar el dilluns 15 de juny 
de 2015 a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt amb un total de 41 
inscrits, el que representa tot un èxit de 
convocatòria. A la inauguració del curs, 
que es va cloure el 7 d’agost, van 
assistir-hi Rubén Aguilera, en 
representació del CE Llerona, i Josep 
Campaña, director-gerent del PME.

L’horari de les classes era de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. Aquest és un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i que 
equival a la llicència UEFA B. Si 
l’assoleix, l'alumne adquirirà els 
coneixements i les habilitats 
necessàries per desenvolupar la tasca 
d'entrenador de futbol base amb una 
competència tècnica i professional en 

les competicions organitzades per les 
federacions de futbol d'àmbit 
autonòmic i de la Real Federación 
Española de Fútbol. Amb el nivell 1 es 
podrà entrenar equips de Tercera 
Catalana, tots els equips de futbol base, 
Preferent Femení i les seleccions 
comarcals o provincials.

Uns dos-cents alumnes de 
primària participen a la cloenda 
del Programa Escolar de 
Promoció Esportiva

El 17 de juny de 2015, al matí, 191 nens 
i nenes de 6è curs de les escoles de 
primària de les Franqueses (Camins, 
Joan Sanpera i Torras, Bellavista-Joan 
Camps, Colors i Guerau de Liost) van 
participar a la jornada de cloenda del 
Programa Escolar de Promoció Espor- 
tiva que els va preparar el Patronat 
Municipal d’Esports (PME) al pavelló.

Els joves, distribuïts en grups, van jugar 
fins a cinc partits de bàsquet, handbol, 
esport de raqueta i futbol contra el 
mateix equip d’una escola diferent. 
Paral·lelament a la competició es va 

realitzar entre els participants una 
classificació anomenada “del joc net” 
relacionada amb una campanya de 
valors en l’àmbit de l’esport engegada 
conjuntament pel PME i pel Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, on es 
valora el comportament-respecte 
envers rivals, normes i accions del joc.

Quan va finalitzar el tercer partit, tots 
els joves van esmorzar el suc i el brioix 
que els va facilitar el PME. Un cop 
acabades totes les competicions, els 
alumnes es van fer una foto de grup al 
centre de la pista. Va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
es proclama campió d’Espanya en 
200, 800 i 1.500 metres

El cap de setmana del 20 i 21 de juny 

de 2015 es disputava a San Javier 
(Múrcia) el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme Adaptat. L’atleta 
franquesí Jordi Madera va participar-hi 
en les proves de 200, 800 i 1.500 
metres, obtenint la victòria en les tres 
distàncies i aconseguint el rècord 
d’Espanya en la primera d’elles. 

Madera es va mostrar molt content 
amb aquests resultats ja que la seva 
especialitat és la llarga distància, en 
concret la marató.

Unes cent persones estrenen el 
circuit inclusiu de les Franqueses 
amb una caminada popular

El 20 de juny de 2015 al matí un 
centenar de persones van participar en 
una caminada adaptada a tothom que 
tenia per objectiu inaugurar el circuit 
inclusiu “Sumant capacitats” del 

municipi, una iniciativa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Fundació 
Itinerarium dins de la campanya 
“Penja’t una medalla!”, i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del Patronat 
Municipal d’Esports (PME). 

Els circuits inclusius “Sumant 
capacitats” són una sèrie d’itineraris 
senyalitzats per tot el país l’objectiu 
dels quals és millorar la qualitat de vida 
de tothom i fomentar, especialment, la 
pràctica de l’esport, a peu o corrent, 
entre les persones amb més dificultats. 
És per això que són circuits adaptats a 
tothom. 

El de les Franqueses -el primer 
d’aquestes característiques al Vallès 
Oriental- rep el nom de Circuit Sumant 
Capacitats 22, és circular i surt de la 
plaça de l’Ajuntament, passa per 
Milpins i Marata i torna altre cop a 
l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa 
de 7,7 km, un de blau de 3,3 km i un de 
verd de 7,4 km. El rosa i el verd són 
aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i 

el blau està adaptat també per a 
persones que vagin en cadira de rodes 
elèctrica i handbike (bicicleta de mà). 

El dissabte es va fer el recorregut blau, 
que va comptar amb la participació 
d’una trentena de membres de 
l’associació APADIS. També hi van 
participar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; els regidors Àngel 
Profitós i Érica Reche; l’Anna Vives, 
una noia amb síndrome de Down que 
va crear una tipografia (que s’utilitza en 
els circuits) amb l’objectiu de difondre 
els valors de la igualtat social i la 
importància de treballar en equip 
sumant capacitats; el Narcís i el Marc 
Vives, president i director de Fundació 
Itinerarium, respectivament; així com el 
director tècnic dels circuits, Eduard 
Jornet, pare del conegut atleta Kilian 
Jornet, que juntament amb Núria Picas 
són padrins d’aquesta iniciativa. 

Just abans de l’inici de la caminada van 
tenir lloc els parlaments i la descoberta, 
a la plaça de l’Ajuntament, d’un cartell 
amb el plànol del circuit, que s’ha posat 
just al costat del de la ruta verda de les 
Franqueses. 

Al final de la caminada, els tècnics del 
PME van donar esmorzar i un obsequi 
a cadascun dels participants. De cara al 
curs vinent, el Patronat promocionarà 
aquest circuit entre les escoles de 
primària del municipi a través del joc 
que la mateixa Fundació Itinerarium ha 
creat a partir d’una aplicació mòbil. 
Aquest joc és una eina educativa que 
promou valors com l’empatia, el 
respecte per a totes les persones, la 
superació, el treball en equip, les 
riqueses naturals, l’amistat o la 
protecció del medi ambient.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

El Club Hoquei Les Franqueses 
presenta el seu primer equip 
sènior durant el Torneig d’Estiu 
Xavi Barroso

El Club Hoquei Les Franqueses ha 
viscut un gran cap de setmana del 26 al 

28 de juny de 2015. Des del divendres 
a la tarda fins al diumenge al migdia va 
disputar-se la 2a edició del Torneig 
d’Estiu Xavi Barroso a la Zona 
Municipal Esportiva de Corró d’Amunt. 
El Club va aprofitar l’ocasió per donar a 
conèixer el seu primer equip sènior que 
competirà la temporada vinent a 
Segona Catalana. Els nous jugadors 
van presentar-se en societat jugant dos 
partits amistosos amb el Palau de 
Plegamans i el Sant Feliu de Codines.

Pel que fa al torneig es van jugar una 
cinquantena de partits. En total hi van 

participar fins a 19 equips de set clubs 
diferents i de les categories d’escoleta, 
prebenjamí iniciació, prebenjamí, sènior 
i veterans. Els organitzadors no van 
proclamar cap guanyador per mantenir 
el caràcter amistós i no-competitiu del 
torneig.

El torneig porta per segon any el nom 
de Xavi Barroso, el jugador calderí del 
primer equip del FC Barcelona que està 
molt vinculat al club franquesí. 
Enguany, es va comptar amb 
l’assistència d’un públic mol nombrós.

El CH Les Franqueses va néixer el 
setembre de 2013. El president de 
l'entitat franquesina, Òscar Jurado, va 
explicar que de cara la temporada que 
ve el club ja tindrà sis equips: un 
d’escoleta, dos de prebenjamí iniciació, 
dos de prebenjamí, un de sènior i un de 
veterans.

Èxit de participació del handbol de 
les Franqueses a la Granollers Cup

Un total de sis equips del handbol de 
les Franqueses de categoria base van 
participar a la Granollers Cup del 24 al 
28 de juny de 2015: dos alevins 
masculins, un aleví femení, un infantil 
masculí, un infantil femení i un cadet 
masculí. Tots els equips van realitzar un 
fantàstic torneig on va imperar la 

il·lusió per jugar amb equips de totes 
les nacionalitats i, alhora, la curiositat 
per la desconeixença dels rivals.  Així, 
el prestigiós torneig va constituir una 
oportunitat per compartir l'handbol i els 
sistemes de joc internacionals.

L'aleví expert va arribar a la fase final 
però va caure a semifinals davant el 
BM La Roca. A la final de consolació 
del tercer i quart lloc van perdre davant 
d’un equip egipci molt potent tant 
físicament com tècnicament. L’altre 
equip aleví masculí va assolir la tercera 
posició al seu grup de la lliga regular i 
van quedar-se a només dos gols de la 
classificació per a la fase final. Pel que 
fa a l’equip aleví femení, un any més, 
no van baixar del podi aconseguint el 
tercer lloc de la Granollers Cup 2015 de 
la seva categoria. Per la seva banda, 
els infantils masculí i femení no van 
passar a la fase final. El masculí va 
quedar quart del seu grup i el femení, 
tercer. En canvi, el cadet masculí, la 
categoria més poderosa del torneig, sí 
que va passar a la fase final però va 
caure a quarts de finals davant del 
Benfica. A la Granollers Cup van 
debutar-hi amb molt bona nota quatre 
benjamins. 

JULIOL

El Club Ciclista Corró d’Amunt 
acull, amb èxit, l’última prova de 
la Copa Catalana de BTT

Corró d’Amunt va viure, per primera 
vegada, el punt i final de laCopa 
Catalana Internacional de BTT. El Club 

Ciclista Corró d’Amunt havia organtizat 
una de les proves en anys anteriors, 
però la final sempre se celebrava a 
Barcelona. Aquest any la fi de la 
temporada ciclista ha comptat amb 
més de 300 ciclistes participants que 
van recórrer el circuit franquesí el 
diumenge 5 de juliol de 2015.

Els guanyadors de la copa han estat, 

després de sis proves arreu de 
Catalunya, Ever Alejandro Gómez, que 
és campió de la copa en categoria 
masculina, i Sonja Kallio en categoria 
femenina. La prova d’elit masculina se 
la va endur Ismael Ventura, seguit de 
Francesc Guerra i Adrià Noguera 
(Gómez va obtenir el 5è lloc en aquesta 
categoria). En la categoria d’elit 
femenina, la campiona fou Valentine 
Segrestan, seguida de Núria Espinosa i 
Sonja Kallio.

El cicruit de Corró d’Amunt, que passa 
per terrenys de Can Noguera, és un 
dels més variats del campionat a causa 
de la combinació de trams de pistes 
ràpides d’asfalt i sorra amb corriols i 
passatges de bosc. El president del 
Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, destaca l’esforç que s’ha fet des 
del club i des de l’Ajuntament per tal 
que aquesta última prova fos possible 
al municipi.

Després de l’entrega de premis es va 
celebrar un dinar de cloenda de la 
temporada en presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Recepció institucional de la secció 
de bàdminton del Patronat 
Municipal d’Esports per la seva 
trajectòria i exitosa temporada

L’Ajuntament de les Franqueses va 
rebre els esportistes de la secció de 
bàdminton del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) el dimarts 7 de juliol 
de 2015 al vespre a la sala de plens de 
l’edifici consistorial. L’acte va ser un 
reconeixement públic als 24 anys del 
club, a la seva trajectòria ascendent i 
als èxits assolits al llarg d’aquesta 
temporada, especialment a la 
competició dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, van acollir 
els esportistes i van felicitar-los per les 
fites aconseguides alhora que van 
encoratjar-los a seguir treballant 

perquè la propera temporada puguin 
tornar a ser homenatjats. Tant l’alcalde 
com el regidor van posar-se a 
disposició del club per a tot allò que 
necessitin. A les demandes del club de 
disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que 
esperen poder desenvolupar el Centre 
Cultural de Corró d’Avall aquesta 
legislatura i incloure-hi un pavelló per 
poder donar resposta a la manca 
d’equipaments esportius que hi ha al 
municipi en relació al volum de 

població. El regidor Jordi Ganduxé va 
subratllar la voluntat d’impulsar el 
bàdminton del PME “perquè, tot i ser 
un esport minoritari en relació amb 
d’altres disciplines, l’escola de les 
Franqueses és de les més importants i 
de referència al Vallès Oriental”.

Tots els esportistes de la secció de 
bàdminton del PME, encapçala pel 
tècnic Paco Barranco i la seva 
col·laboradora Aina Sánchez, van rebre 
una motxilla com a obsequi i se’ls va 
fer entrega d’una placa 
commemorativa pel club. El tècnic 
Paco Barranco va agrair les paraules 
de felicitació i el suport de l’alcalde i del 
regidor.

L’equip de bàdminton de les 
Franqueses està format pels següents 
esportistes que a la temporada 
2014-2015 han assolit diversos èxits:
-Aina Sánchez: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení i 2a classificada 
a la categoria vermella femení.
-Laia Nogueras: 6a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Pol Nogueras: 1r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 2n classificat 
a la categoria vermella masculí.
-Yolanda Álvarez: 10a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Júlia Parés: 11a classificada al 

Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria cadet femení.
-Mario Castro: 3r classificat al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil masculí i 1r classificat 
a la categoria blau masculí.
-Àlex Cos: 4r classificat al Campionat 
Escolar de Catalunya i 2n classificat a la 
categoria blau masculí.
-Nerea Roldós: 1a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 3a 
classificada a la categoria blava femení.
-Laia Sánchez: 2a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 1a  en la 
Categoria verda femení.
-Laia Díaz: 8à classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení.
-Helena Muñoz: 7a classificada al 
Campionat Escolar de Catalunya a la 
categoria infantil femení i 2a 
classificada a la categoria verda 
femení.
-Belén Sellarés: 5a classificada a la 
categoria vermella femení.
-Cristian Pérez: 5è classificat a la 
categoria verda masculí.
-Anna Fernández.

Finalitzat l’acte d’homenatge es va 
oferir un piscolabis per a tots els 
assistents.

Natalia Grabowska, membre del 
Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses, campiona de 
Catalunya a l'aire lliure

L'arquera del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses Natalia Grabowska ha 

aconseguit el primer lloc a la lliga i al 
Campionat de Catalunya en arc olímpic 
sènior femení a l’aire lliure.

Aquesta arquera, una de les millors de 
la seva categoria, s'ha incorporat 
recentment al club franquesí. 

Properament anirà al Campionat d'Es- 
panya, on és una de les favorites per 
aconseguir-hi el primer lloc del podi.

El torneig de les 12 hores de 
bàsquet de La Perestroika arriba 
a la 25a edició

L’Associació Esportiva La Perestroika 
va celebrar el dissabte 11 de juliol de 
2015 la 25a edició del torneig de 12 
hores de bàsquet de lleure que 
organitza cada any, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, al pavelló 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. 

L’edició d’enguany va ser molt 
emotiva, tal com explica Ferran 
Gontán, representant de l’entitat 
franquesina, ja que aprofitant 
l’aniversari van fer una crida a tots els 
exjugadors de l’entitat perquè 
assistissin al torneig d’enguany. Els que 
van poder-hi anar i els actuals jugadors 
de l’associació van fer “un partidet de 
costellada” entre el matx pel tercer i 
quart lloc i la final del torneig. 

També es va projectar un audiovisual 
amb la història del club i es va estendre 
el tradicional “tercer temps” de La 
Perestroika a tots els equips que van 
participar en la competició. Gontán 
destaca també que Pepe Ligero, un 
històric de l’entitat, “va deixar el 
bàsquet en actiu”, per la qual cosa se li 
va fer un homenatge. En representació 
de l'Ajuntament va assistir a l'acte el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Pel que fa la part estrictament 
esportiva, enguany va guanyar el 
torneig l’equip Pitopáusicos, que va 
vèncer el Tallers JCM per quatre punts 
de diferència. La resta de la 
classificació va ser la següent: 3r, AE 
Pompeu Fabra; 4t, Globerthorpes; 5è, 
La Perestroika; 6è, Partizan de Pagès; 
7è, Green Team; i 8è, Patatinaikos.

El primer equip del CF Les 
Franqueses rep l’homenatge de 
l’Ajuntament pel seu ascens de 
categoria

El dimarts 14 de juliol de 2015 a la 
tarda, l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, en 
representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, van presidir la recepció 
institucional que va organitzar el 
Patronat Municipal d’Esports (PME) al 
primer equip del Club Futbol Les 
Franqueses per l’ascens de categoria 
aconseguit aquesta temporada. 

L’equip franquesí va quedar campió del 
grup 9 de la Tercera Divisió Catalana, 
motiu pel qual la temporada vinent 
jugarà al grup 4 de Segona Catalana, 
juntament amb l’altre equip del 
municipi que ho farà, el CF Bellavista 
Milan. 

La recepció va començar amb un breu 
parlament del regidor d’Esports, en què 
va lloar la tasca que fan entitats com el 
CF Les Franqueses, “per l’esforç i la 
voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. Acte seguit, 
directius, tècnics i jugadors presents a 
l’acte van recollir un obsequi (un llapis 
de memòria del PME) i van signar al 
llibre d’honor de l’esport al municipi. 

Un cop rebuda la placa de 
reconeixement de mans de l’alcalde, el 
vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, 
va aprofitar per reclamar a l’alcalde 
més hores de camp per poder fer-hi els 
entrenaments dels 24 equips que 
tindran la temporada vinent. 

L’alcalde li va respondre que el PME 
està estudiant la reestructuració dels 
horaris d’entrenaments, i que de cara 
al proper curs aquest punt millorarà, 
però també li va dir que “els camps de 
futbol que tenim són els que són i que 
no es poden ampliar”. “Tenim previstes 
millores a les instal·lacions de Corró 
d’Avall, com ara el canvi de gespa per 
a la temporada 2016-2017 i l’ampliació 
de la zona de magatzem i del local 
social, però ara mateix no podem fer 
més camps de futbol”, va afegir. 

Després de la tradicional foto de grup, 
els assistents van poder degustar un 
piscolabis al vestíbul de l’edifici 
consistorial.

Quatre equips de base del CF Les 
Franqueses reben l’homenatge de 
l’Ajuntament pels campionats de 
lliga aconseguits

El dimecres 15 de juliol a la tarda, 
l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base 
del Club Futbol Les Franqueses pels 
èxits aconseguits durant la temporada 
passada, com ja va fer amb el primer 
equip del club el dimarts. Els equips 
homenatjats ahir van ser els següents: 
l’infantil A, en proclamar-se campió del 
grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; 
l’aleví B, campió del grup 46 de la 3a 
divisió; i el benjamí D, primer del grup 
34 de la 3a divisió. 

En una sala de plens atapeïda, no 
només pels jugadors, tècnics i directius 
del club franquesí sinó també pels 

familiars dels homenatjats, el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va dir als 
presents que se sentia molt orgullós de 
l’esport de formació que existeix a les 
Franqueses. “Sóc un entusiasta de 
l’esport de base, ja que a part de fer 
salut, forma els infants en valors i els 
ensenya a ser bones persones”, va 
dir-los. 

A part de felicitar jugadors, tècnics i 
directius del club per la feina feta 
durant la temporada, Ganduxé va 
encoratjar pares i mares a continuar 
animant els seus fills, ja que sense el 
seu suport i esforç seria impossible que 
existissin aquests equips. 

Acte seguit, i en nom del Patronat 
Municipal d’Esports, el regidor va 
donar un obsequi (una motxilla) a 
cadascun dels membres dels equips i 
va entregar-los una placa 
commemorativa. 

L’acte va finalitzar amb un piscolabis 
per a tots els assistents, que va tenir 
lloc al vestíbul de l’edifici consistorial.

Posa’m la penúltima guanya el 1r 
Torneig de Futbol 7 d’Estiu CMF

L’equip Posa’m la penúltima va 
guanyar la primera edició del Torneig 
de Futbol 7 d’Estiu, organitzat per 
l’empresa CMF Corró d’Avall, la 
concessionària que s’encarrega de la 
gestió del camp de futbol i del bar de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Un total de 13 equips van 
participar en aquest campionat, la final 
del qual va jugar-se el 24 de juliol de 
2015 a la nit. El segon de la classificació 
va ser l’equip Viejas Glorias, i el tercer, 
Simpson. 

Pere Garcia, organitzador del torneig, 
es va mostrar molt satisfet per la 
participació aconseguida i va explicar 
que tenen la intenció de fer-ne un altre 
a l’hivern, ja que ja tenen 24 equips 
interessats a jugar-lo. A l’entrega de 
premis, que va tenir lloc a les 23 h, va 
assistir-hi el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé.

Més de 300 persones a la 
caminada nocturna de Corró 
d’Amunt

El primer acte de la Festa Major de 
Corró d’Amunt, la 10a Caminada 
Nocturna, va ser tot un èxit 
d’assistència. 

El Club Ciclista del poble, encarregat de 
l’organització de l’esdeveniment, va 
aconseguir aplegar més de 300 el 
dissabte 25 de juliol de 2015 per fer una 
passejada sota la llum de la lluna.

A les deu de la nit tots els participants 
van sortir de les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Hi havia dos 
recorreguts: un de 8,5 km i un altre de 
6 km. Ambdós circuits van comptar 
amb un avituallament de fruita i aigua. 
A l’arribada a les Antigues Escoles es  
va oferir pa amb tomàquet i pernil, 
fruita i aigua per a tots els assistents.

Els participants, a més de gaudir de la 
passejada, van ser obsequiats amb una 
torxa fluorescent i una motxilla.

AGOST

L’atleta veterà franquesí José 
Perales, 8è del món de la seva 
categoria en 20 km marxa

José Perales, atleta veterà franquesí 
del CA Canovelles, va competir amb la 
selecció espanyola de veterans al 
Campionat del Món d’Atletisme que es 
va disputar del 4 al 16 d’agost de 2015 
a Lió (França). Concretament, Perales 
va participar en la prova de 20 km 
marxa, en què va quedar en 8è lloc de 
la seva categoria, M45, aconseguint-hi 
un diploma de finalista. 

La cursa va tenir lloc a partir de les 14 
h del divendres 14 d’agost al parc de 
Parilly. Segons relata el marxador 
franquesí, a aquesta hora feia molta 
calor. A més li va tocar competir amb 
altetes de gran nivell, alguns dels quals 
havien estat olímpics. Per Perales, la 
prova va ser molt dura a causa de la 
calor i la rigidesa dels jutges. De fet, la 
gran majoria d’atletes de la selecció 
espanyola no va acabar la prova a 
causa de les expulsions o els 
abandonaments. 

En el km 10, i marxant com a campions 
del món per equips, els jutges van 
expulsar l’atleta de Badajoz Leonardo 
Toro, el qual feia equip amb el 
madrileny Mario Fernández i el mateix 
Perales. Esfumada la possibilitat de 
medalla, només es podia lluitar per fer 
un bon paper. 

En la darrera volta, l’altleta de les 
Franqueses va passar el colombià 
Alberto Vargas. Això va fer que 
s’adonés que podia acabar vuitè, i és 
per això que va canviar el ritme de 
cursa. A causa de la bona tècnica amb 
què va competir, Perales es mostra 
molt satisfet amb el fet que els jutges 
no l’amonestessin cap vegada, un dels 
objectius del franquesí en aquest 
campionat.

L’AE Immigrants Vallès Oriental 
guanya el 5è Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

L’equip de l’Associació Esportiva 

Immigrants Vallès Oriental va guanyar 
el 23 d’agost de 2015, la 5a edició del 
Torneig Solidari de Futbol, campionat 
que organitza aquesta mateixa entitat 
franquesina amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports. Enguany han 
disputat el torneig vuit equips 
provinents de sis municipis: les 
Franqueses, Granollers, Parets, 
Canovelles, Mataró i Vic. 

Abans de la gran final, i malgrat la pluja 
que va caure al camp de futbol de la 

Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, es va jugar a les 16 h el partit 
pel tercer i quart lloc entre el Parets i el 
Granollers, amb victòria dels primers 
per 4 gols a 1. I seguidament, a les 18 
h, va tenir lloc el partit que havia de 
dicidir el campió del torneig entre els 
amfitrions i el Canovelles. 

La primera part i el primer quart d’hora 
de la segona els dos equips van saber 
mantenir la porteria a 0. Amb tot, al 
minut 61 l’expulsió del porter del 
Canovelles per doble amonestació va 
desequilibrar el partit a favor dels 
franquesins. Així, en la mateixa falta 
que va acabar amb l’expulsió del 
porter, van marcar l’1 a 0 i al cap d’un 
minut el 2-0, que semblava definitiu. Al 
minut 77, un jugador de les Franqueses 
també va rebre la segona targeta 
groga i va haver de deixar el camp, 
però tot i aquest entrebanc els seus 
companys van poder fer el definitiu 3-0 
al minut 84. 

Un cop finalitzat el partit, va tenir lloc 
l’entrega de premis, que va comptar 
amb la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, i diumenge, 
alcalde accidental, Ferran Jiménez. El 
primer trofeu es va donar a les 
jugadores de l’equip que va guanyar la 
modalitat femenina del torneig, el 
Granollers, que va derrotar l’equip de 
les Franqueses. 

Seguidament es va donar el premi al 

màxim golejador, el jugador del Parets 
Moussa Fabiga. I acte seguit, al millor 
jugador, Mohamed Tounkara, de l’AE 
Immigrants Vallès Oriental. També es 
va fer una menció al millor entrenador, 
el de l’equip de Parets. 

Sakirou Thiam, membre de 
l’organització, es va mostrar molt 
content tant per l’ambient viscut a les 
grades com pel desenvolupament del 
torneig i va agrair a l’Ajuntament el 
suport que cada any dóna a l’entitat 
per poder celebrar els partits a les 
instal·lacions esportives municipals.

Antoni Serra, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, participa al 
Mundial de BTT d’Andorra

El president de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, Antoni Serra, va participar 
el 25 d’agost de 2015, al Mundial de 
BTT que s’està disputant aquests dies a 
Andorra. Serra va quedar 13è en la 
categoria Màsters 60 i va fer un temps 
de 48 min 11 s, en un recorregut molt 
exigent de 9 km a 2.000 metres 
d’alçada, a l’estació de Pal, a Vallnord.

El CF Les Franqueses guanya el 
35è Torneig de Futbol 
Electrocamps

El trofeu de primer classificat del 35è 
Torneig de Futbol Electrocamps es va 
quedar a casa, ja que el club 
organitzador, el CF Les Franqueses va 

quedar per davant de la UE Tona i de 
l’Olímpic de la Garriga. El triangular es 
va disputar a la tarda del diumenge 30 
d’agost al camp de futbol de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Es van jugar tres partits de 45 minuts 
de durada cadascun. Al primer, els 
osonencs van guanyar els garriguencs 
per 1 gol a 0. En el segon partit, els 
locals van vèncer l’Olímpic per 2 a 0, 
amb gols de David Sánchez al minut 35 
i de Javier Blázquez al minut 44. 

Per tant, qui guanyés el darrer partit 
guanyava el torneig. Tot i que el Tona 
juga en una categoria superior, a 1a 
catalana, la diferència de nivell entre 
els dos equips no va exisitir, ja que els 
locals van sortir amb moltes ganes. 
Amb tot, qui va marcar el primer gol va 
ser l’equip d’Osona, en un contraatac al 
minut 36. Quan semblava que ja no 
quedava temps per a res més, al minut 
42 David Rubio es va inventar un xut 
des de fora de l’àrea que va entrar per 
l’escaire esquerre de la porteria rival. 
Amb l’empat a 1, la primera posició del 
torneig era per al CF Les Franqueses, 
ja que contra la Garriga havia marcat 
més gols que el Tona. 

A l’entrega de premis hi va assistir 
l’alcaldessa accidental, Rosa Maria 
Pruna, el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, el patrocinador del torneig, 
Marcel Camps i el president del CF Les 
Franqueses, Enric Birosta. Amb aquest 
torneig, els franquesins acaben la 
pretemporada. La lliga a 2a Catalana la 
començaran el proper cap de setmana 
a casa. Concretament, el 5 de 
setembre, a les 17 h, contra el CP Sant 
Cristóbal. 

La plantilla del Club Futbol Les 
Franqueses per a la temporada 
2015-2016 és la següent (en negreta, 
les noves incorporacions):
-Porters: Iñaki Ballesteros i Joel Llorca.
-Defenses: Alejandro Fernández, David 
Garcia, Álex Gordillo (provinent de 
l’Atlètic del Vallès), Ivan Molpeceres i 
Sergio Visdomines.
-Migcampistes: José Luque Clemente 
(provinent de l’Atlètic Polinyà), Ivan 
Coca, Juan García, Gerard Garcia 
(provinent de l’EC Granollers), Dídac 
Moreno, Ivan Moreno, Xavier Parra, 
David Rubio i Mahamadou Tunkara.
-Davanters: Álex Alfonso (provinent 
de la Mercantil), Lars Carrillo 
(provinent de l’EC Granollers), Javier 
Blázquez, Samba Diao, Dídac 
Galobardes, Isaac Rubio, David 
Sánchez (provinent del CE Besalú), i 
Rubén Soler (provinent del CD 
Montcada).
-Entrenador: Manolo Parralo.
-Segon entrenador: Jordi Jornet.
-Entrenador de porters: Josep Jornet.
-Delegats: Javier Martín i Jaume 
Llorca.
-Fisioterapeuta: David Barranco.
-Material: Antonio Garrido "Pini".

SETEMBRE

El CF Bellavista Milan es renova 
amb l’objectiu clar d’aconseguir la 
permanència

Tot i que la temporada passada van fer 
una excel·lent campanya, ja que van 
acabar en el 6è lloc de la classificació 
del seu grup en el retorn a la 2a Divisió 
Catalana, segons el seu entrenador, 
David Parra, l’objectiu d’aquesta 
temporada per al primer equip del Club 
Futbol Bellavista Milan continua sent la 
permanència a la categoria.

Segons Parra, l’equip ha fet una bona 
pretemporada, amb resultats molt 
positius, com el 3 a 2 contra el Vilassar 
de Mar o l’empat a 0 contra el 
Manresa, equips tots dos de 1a 
Catalana que han confeccionat les 
seves plantilles per pujar a 3a Divisió. 
El partit contra el Manresa va ser el del 
3r Memorial Juan Blázquez, que es va 
disputar el 29 d’agost al camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.

Parra destaca que l’equip que entrena 
s’ha renovat molt. Seguidament, tots 
els membres del CF Bellavista Milan de 
la temporada 2015-2016 (en negreta 
les noves incorporacions).

-Porters: Alberto Serrano i Jordi 
Argemí (prové del Llinars).
-Defenses: Mohamed Cherif, Otman 
Naya, Jordi Garcia, David Morales, 
Karim Azghir, Sergio Aparicio 
(Molletense), Adrià Pertíñez (CF Les 
Franqueses), Ivan Rodríguez 
(Molletense) i Sergi Salvador (juvenil 
del Granollers).
-Migcampistes: Sergi Novo (CE 
Llerona), Younoussa Kamassokho i 
Aitor Caña (CF Les Franqueses).
-Davanters: Pedro Rodríguez, Miguel 
Pérez, Jonathan González, Francisco 
González (Montañesa), Sergio 
Sánchez (Canovelles), Bilal Azejel 
(Lliçà de Vall), Sergio Flores (La 
Torreta) i Francisco Javier Jiménez 
(juvenil del Granollers).
-Entrenador: David Parra.
-2n entrenador: Miguel Martínez.
-Entrenador porters: José Galán.
-Delegat: Tomás Parra.
-Fisioterapeuta: Octavi Casanovas.
-Material: Jose Antonio Nala 
(“Pellas”) i Germán Pavo.

El preinfantil masculí verd del 
PME guanya el 31è Torneig de 
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

L’equip preinfantil masculí verd de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports (PME), la generació del 2003, 
comença amb bon peu la temporada 
2015-2016, ja que va obtenir una 

victòria de prestigi al 31è Torneig BBVA 
de Sant Julià de Vilatorta, que es va 
disputar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2015. Aquest torneig és un dels més 
importants d’Europa, ja que compta 
amb la participació de més de 2.500 
jugadors i 250 equips, i més de 25 seus 
repartides per tot el territori català.

A la fase de grups, els franquesins van 
superar el CB Vic A per 25 punts de 
diferència, el Masculí Osona per 41 
punts i el Lima Horta per 24 punts. 

El CH Les Franqueses presenta els 
seus sis equips per a la 
temporada 2015-2016

El dissabte 5 de setembre de 2015, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus 
equips per a la temporada 2015-2016: 
l’escoleta, el prebenjamí iniciació, el 
prebenjamí A, el prebenjamí B, el 
sènior i els veterans.

Aquest club, que té només dos anys de 
vida, continua fent passos endavant. 

L’últim és la creació d’un equip sènior 
masculí, que jugarà a la 2a Divisió 
Catalana. Per celebrar-ho, el mateix 

dissabte va jugar un partit amistós 
contra la selecció catalana absoluta 
d’hoquei patins, un matx que va acabar 
amb el resultat de 2 a 7 a favor de la 
selecció i que va servir per veure els 
millors jugadors catalans del moment 
d’aquest esport a les Franqueses.

Tot i que el dia de la presentació no es 
va poder comptar amb tots els 
integrants del club, l’entitat franquesina 
ja compta amb més de 70 patinadors. 
Segons Òscar Jurado, director esportiu 
del club, “estem molt orgullosos i molt 
il·lusionats amb la progressió que 
portem fins ara”.

En un moment de l’acte, la presidenta 
del club, Montse Triviño, i el director 
gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, Josep Campaña, 
van fer entrega d’una placa al delegat 
de la selecció catalana per agrair-los la 
seva assistència.

Un cop passada la primera fase, els 
jugadors de les Franqueses van 
classificar-se per a la final, on es van 
tornar a enfrontar al CB Vic A. El 
resultat final va ser molt ajustat, amb 
victòria per a l’equip del PME per 36 a 
40. 

L’entrenador d’aquest equip, Toni 
Olivares, destaca la ràpida unió dels 
seus jugadors, ja que s’hi han 
incorporat 5 de nous per poder 
competir a la temporada regular en el 
màxim nivell català.

Més de dos-cents jugadors al 2n 
Torneig Infantil Masculí i al 1r 
Torneig Cadet Masculí de Bàsquet 
de les Franqueses

Bàsquet base d’altíssim nivell el que es 
va poder veure durant tot el cap de 
setmana del 5 i 6 de setembre de 2015 
al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El CB Les 
Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports van organitzar per segon any 
consecutiu el Torneig Infantil Masculí, el 
dissabte 5 de setembre, i per primer 
cop el Torneig Cadet Masculí, 
l’endemà, el diumenge 6 de setembre.

Fins a 230 jugadors van participar en el 
torneig: 12 equips en el torneig infantil i 
8 en el cadet. El campió de l’infantil va 
ser el CB Sant Josep, que va guanyar a 

la final la UE Horta. En tercer lloc va 
quedar el CB L’Hospitalet. Pel que fa a 
la categoria cadet, el primer va ser el 
CB Lliçà d’Amunt A, el segon el CB 
Granollers i el tercer el CB Sant Josep. 
Els guanyadors del concurs de triples 
van ser Pol Pérez (infantil) i David Pou 
(cadet), tots dos del CB Lliçà d’Amunt.

Xavi Resina, del CB Les Franqueses, es 
mostra molt content pel 
desenvolupament dels dos tornejos. 
“L’any passat no vam tenir tants 
equips, ni de tant nivell com aquest, en 
el torneig infantil perquè va coindidir 
amb les fases d’ascens que organitza la 
Federació, però enguany hem pogut 
aconseguir que no es trepitgessin, i fins 
i tot hem hagut de deixar fora diversos 
clubs que estaven interessats a 
participar-hi”, afirma Resina.

A l'entrega de premis va assistir-hi el 
regidor d'Esports, Jordi Ganduxé.

Els veterans del Llerona guanyen 
el torneig de festa major Salvador 
Bufí

L’Associació Veterans Llerona, entitat 
organitzadora del torneig de futbol de 
festa major Salvador Bufí, va guanyar 

aquesta competició, que va tenir lloc el 
divendres 11 de setembre de 2015 al 
matí, en plena Festa Major de Llerona. 

El segon lloc del triangular el va 
aconseguir l’equip de veterans del 
Ramassà i el tercer, els veterans del 
Rubí. Els partits es van disputar al 
camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona.

El CB Granollers guanya la final 
de la 2a Copa @VOBasquet 
jugada a les Franqueses

Les Franqueses va tornar a ser seu de 
la 2a Copa @VOBasquet. Una 
competició de tres categories: una amb 
equips de Copa Catalunya, 1a i 2a 

Catalana; una altra amb equips de 3a 
Catalana; i una altra, novetat 
d’enguany, amb equips femenins. La 
final de la màxima categoria es va 
disputar el diumenge 13 de setembre 
de 2015 al pavelló de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

Van disputar la final el CB Granollers A i 
el CB Lliçà d’Amunt. El partit, i per tant 
el torneig, el va guanyar l’equip 
granollerí per un ajustat 66 a 63. El 
jugador més valuós de la final va ser 
Óscar Sánchez, del CB Granollers. En 
el partit pel 3r i 4t lloc va guanyar el CB 
Mollet B al CB Cardedeu. En el del 5è i 
6è lloc el CB Sant Celoni va vèncer el 
Sant Gervasi. I en el matx pel 7è i 8è 
lloc el CN Caldes va guanayar el CB La 
Garriga.

El dia anterior, el 12 de setembre, es 
van jugar les semifinals, també a les 
Franqueses. En la primera el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 95 a 68, i en la segona el CB 
Granollers va vèncer el CB Mollet B per 
61 a 50. 

El mateix dia 13, però a la seu de 
Canovelles, el CB Les Franqueses es va 
proclamar campió de la 2a Copa 
@VOBasquet de la categoria d’equips 
de 3a Catalana, després de derrotar el 
CB L’Ametlla per 66 a 63. El franquesí 
Isaac Gibert va ser el millor jugador de 
la final.

Pel que fa a la final del torneig femení, 
que es va jugar el 20 de setembre a 
Canovelles, el CB Lliçà d’Amunt va 
guanyar el CB Parets per 65 a 56. El CB 
Les Franqueses B va ocupar el 4t lloc 
de la classificació. 

A banda de les Franqueses i 
Canovelles, l’entitat organitzadora del 
torneig, la franquesina Vallès Oriental 
Bàsquet, també va comptar enguany 
amb Parets i Granollers. El regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, va assistir a 
l’entrega de premis de la final del 
torneig que es va disputar a les 
Franqueses.

El CF Les Franqueses guanya la 
5a edició del torneig de futbol que 
organitza l’Ajuntament

El dijous 17 de setembre de 2015 a la 
nit, el CF Les Franqueses va vèncer per 

2 a 1 el CF Bellavista Milan a la final del 
5è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que es va disputar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Abans d’aquest partit, va tenir 
lloc l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, que 
es va endur el CE Llerona davant de la 
US Corró d’Amunt per 4 gols a 1. 

El dia anterior, el 16 de setembre, van 
tenir lloc les semifinals del torneig. El 
CF Bellavista Milan va guanyar el CE 
Llerona per 1 a 0 i el CF Les 
Franqueses va vèncer la US Corró 
d’Amunt per 4 a 1. Els de Corró 

d’Amunt s’havien guanyat el pas a les 
semifinals del torneig en guanyar el 
triangular que va tenir lloc el 13 de 
setembre a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt i que els 
va enfrontar al Cèltic Club Les 
Franqueses (1-0) i a l’AE Ramassà 
(4-0). El partit entre el Cèltic i el 
Ramassà va acabar amb empat a 1 
gol. 

A l’entrega de premis (vals en material 
esportiu de 800 euros, 600, 400 i 200 
per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, 
respectivament) hi va assistir l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. El 
torneig l’ha organitzat com cada any el 
Patronat Municipal d’Esports, que 
enguany ha comptat amb la 
col·laboració de l’AE Ramassà.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Èxit de participació en els actes 
esportius de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports (PME) i 
diverses entitats del municipi van 
organitzar força actes esportius durant 

la Festa Major de Corró d’Avall, el 19 i 
20 de setembre de 2015. Un dels més 
concorreguts va ser el 8è Torneig 
d’Handbol Joan Sanpera, que va 
comptar amb la participació d’uns 200 
participants. 

Coordinat per l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, el torneig va 
tenir lloc el dissabte 19 de setembre al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall i hi van participar una 
vintena d’equips de totes les categories 
d’handbol base, des de benjamí fins a 
juvenil. Els equips franquesins van jugar 
contra clubs de Granollers, la Roca, la 
Llagosta, Palautordera, Canovelles, 
Montcada i Martorell. A l’entrega de 
premis hi va assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. 

Un altre dels actes que va comptar 
amb una participació destacable va ser 
el tradicional 3 x 3 de bàsquet, on van 
participar uns 80 jugadors i jugadores. 
Els partidets, coordinats pel Club 
Bàsquet Les Franqueses, es van jugar 
el 19 de setembre a la pista 
semicoberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

El mateix dia va tenir lloc el 5è 
Campionat de tie-breaks, coordinat per 
l’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana, a 
les pistes de tennis municipals amb una 
trentena de jugadors i jugadores. Tots 
els participants d’aquests tres actes 
van rebre esmorzar per part del PME. 

El mateix dia 19 també va tenir lloc la 1a 
Trobada de bicis vintage “Camins del 
bosc dels records” que va organitzar 
conjuntament la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la cafeteria El bosc dels 
records i Bicicletes Segú. Hi van parti- 
cipar uns 40 ciclistes amb bicicletes 
anteriors a 1987, que van fer un recorre- 
gut de 30 km per carretera i per camins 
de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall. 

L’endemà, el diumenge 20 de 

setembre, el PME va organitzar, amb 
la col·laboració de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, la tradicional Festa de la 
bicicleta urbana. Enguany 150 
persones van fer un recorregut urbà de 
12 km amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Tots els participants van rebre un suc i 
un paquet de galetes a l’arribada. El 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va 
ser present a la sortida de la passejada.

Xerrada-taller sobre com evitar 
lesions quan es corre

El dijous 24 de setembre de 2015 al 
vespre es va dur a terme la 
xerrada-taller La tècnica de córrer, com 
evitar lesions, amb l’assistència de 26 
esportistes. L’acte, que es va fer a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, el va organitzar el Club 
Canicross Les Franqueses i el Centre 

Mèdic La Roca, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. L’activitat, de caràcter 
teoricopràctic, tenia l’objectiu de millorar 
la tècnica de carrera dels assistents, i va 
anar a càrrec de Xavi Reyes, 
fisioterapeuta i osteòpata del Centre 
Mèdic La Roca i de la selecció espanyola 
d’hoquei patins. Finalitzada la sessió es 
va procedir al sorteig de dos massatges 
esportius entre tots els assistents.

Cursos de formació del servei de 
cardioprotecció

Des de l’any passat les Franqueses és 
un municipi cardioprotegit. A l’octubre 
de 2014 es van instal·lar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 
mòbils, a les zones esportives de les 
Franqueses. També van realitzar-se 
cursos de formació a professionals 
relacionats amb el món de l’esport i la 
seguretat al municipi: membres de la 
Policia Local, responsables de les 
instal·lacions esportives, treballadors 
del Patronat Municipal d’Esports, així 
com directius, entrenadors i 

representants de les entitats 
esportives. Al setembre de 2015, 
aquests cursos es van tornar a repetir. 
Les sessions van tenir lloc els dies 26 
de setembre, de 9 a 15 h, i 29 de 
setembre, de 15 a 21 h, a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Les 
persones que van assistir al curs a més 
de formarar-se en el maneig del 
desfibril·lador, que de fet el pot fer 
servir qualsevol persona, també van 
aprendre el protocol d’actuació de 
primers auxilis per assistir a una 
persona que hagi patit un atac de cor. 
Des que es van començar a fer aquests 
cursos, s’han format un total de 129 
persones.

Els aparells que hi ha col·locats a les 
Franqueses són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors 
instruments per protegir-nos davant 
d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada 
del cor, es redueixen les nostres 
possibilitats de supervivència un 10%.

OCTUBRE

Presentació davant dels aficionats 
d’un renovadíssim AE Ramassà

El dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 
15 h, a la Zona Esportiva de Llerona, 
l’Associació Esportiva Ramassà va fer 
la presentació davant de l’afició del seu 
únic equip. L’acte va tenir lloc just 
abans del partit de la tercera jornada 
del grup 9 de la 4a Divisió Catalana de 
futbol que els va enfrontar al CE Sant 
Celoni. El partit va acabar amb victòria 
per als locals, com les altres dues 
jornades. Tres victòries en tres partits, 
màxima eficàcia. 

Tot plegat és fruit del renovadíssim 
equip que ha format el seu entrenador, 
Jordi Grivé, amb 15 cares noves i 
només 6 jugadors de la plantilla de la 
temporada passada. L’objectiu 
d’aquest salt qualitatiu és aconseguir 
que l’equip sigui més competitiu i pugui 
jugar de tu a tu amb els equips 
capdavanters de la lliga. I de moment, 
ho estan aconseguint. 

Quaranta persones s’apunten al 
programa “Entrena la Mitja” 
d’enguany

Tot i que es va iniciar el 21 de 

setembre, el dilluns 5 d’octubre de 
2015 al vespre es va presentar el 
programa Entrena la Mitja d’enguany 
al vestíbul del Complex Esportiu 
Municipal Les Franqueses. En aquesta 

edició s’hi van apuntar quaranta 
persones, ja sigui per poder completar 
la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga del 7 de febrer 
com per millorar la marca personal. 

En aquesta edició del programa que 
organitza el Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses i el Club 
d’Atletisme A4elkm, s’han fet quatre 
grups de diferent nivell que entrenen 
els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 
21 h. Abans i després de 
l’entrenament, els inscrits podien 
utilitzar el gimnàs i els vestidors de 
l’Escola Guerau de Liost, que es troba 
just al costat de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, punt de 
partida dels entrenaments. 

A la presentació hi van assistir més de 
cinquanta persones, entre els corredors 
i corredores inscrits i membres del club 
A4elkm. Hi van ser presents també 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; el president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; i 
el màxim responsable de La Mitja, Toni 
Cornellas. 

El reconegut arquer Lluís Culí 
supervisa el projecte de formació 
del Club Arc Les Franqueses

L'Escola de Tir amb Arc de les 
Franqueses del Vallès està composta 
en l'actualitat per prop de 20 nens i 
nenes compresos entre els sis i els 
quinze anys d’edat. Actualment és un 
referent entre les escoles de tir amb 
arc de Catalunya, fruit de l'esforç del 
club franquesí per donar a conèixer i 
promocionar el tir amb arc al municipi.

Des del club també s'intenta avançar 

en els sistemes d'entrenament, buscant 
una formació integral dels nens com a 
esportistes i com a persones. 

És per això, que per a aquesta nova 
temporada, la junta del club volia fer un 
salt de qualitat, i amb aquest objectiu 
es va començar a contactar amb les 
persones adequades per portar 
endavant el projecte, que està integrat 
per les següents persones: Lluís Culí, 
arquer d'un gran experiència en 
competició internacional amb una gran 
capacitat didàctica, que supervisa el 
projecte de formació. Els dies d'escola, 
els divendres, les classes són dirigides 
per Pablo Ramos, ajudat per Sebastián 
Silva, tots dos arquers també amb 
experiència en competició.

Lluís Culí, a més de supervisar l'escola, 
acudeix a les instal·lacions del club dos 
dissabtes al mes per reforçar els 

elements tècnics i donar suport 
psicològic als arquers més joves. En el 
del 10 d’octubre de 2015 es va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé.

Es tracta d'un projecte ambiciós en el 
qual el club ha posat il·lusió i energia. 
Un club que no descuida tampoc als 
seus arquers més grans. No només és 
escola, ja que també fomenten les 
lligues internes i tirades socials.

El Club Esportiu Llerona presenta 
els seus 27 equips per a la 
temporada 2015-2016

El dilluns 12 d’octubre de 2015, el Club 
Esportiu Llerona va fer la presentació 
dels seus equips per a la temporada 
2015-2016. Enguany té un total de 27 
equips, 19 de masculins i 8 de 
femenins. El club fa una aposta clara 
pel futbol base i especialment pel futbol 
femení, ja que ha passat de quatre 
equips la temporada passada a tenir-ne 
vuit aquesta, convertint-se en el 5è 
club de Catalunya amb més jugadores. 

A l’acte, que va tenir lloc a la Zona 
Esportiva de Llerona, van assistir-hi 
uns 350 jugadors i jugadores, 43 
entrenadors, 7 coordinadors i una 
grada plena de gom a gom de públic. 
La trobada va començar a les 10 h amb 
una xocolatada per a tots els 
esportistes i va seguir amb la 
presentació dels equips i les fotografies 
de grup. També van assistir-hi l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

La Fundació Apadis té un equip 
d’handbol dins de l’AEH Les 
Franqueses

El dilluns 19 d’octubre de 2015 va 
començar a entrenar al pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall un grup d’usuaris de la 
Fundació Apadis que formarà part de 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses. Aquest nou conjunt serà 
un més dels que assistiran a la 
presentació d’equips que oferirà aquest 
club i el Patronat Municipal d’Esports el 
dissabte 24 d’octubre, a les 19 h, al 
pavelló.

El nou equip d’handbol franquesí jugarà 
la lliga Demanoenmano, un projecte 
que consisteix a acostar aquest esport 
a les persones amb discapacitat 
psíquica i física. L’entrenador de l’equip 

és Sebas Capella i entrenarà els seus 
jugadors i jugadores cada dilluns de 12 
a 13 h.

Aquest projecte està coordinat pel 
Patronat Municipal d’Esports, l’AEH 
Les Franqueses i Apadis.

L'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016 compta 
amb 19 equips

El dissabte 24 d’octubre de 2015 va 
tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació oificial de tots 
els equips d’handbol del municipi per a 

la temporada 2015-2016, tant els de 
base del Patronat Municipal d’Esports 
com els equips del club, l’Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses. 

L’escola d’handbol del PME està 
formada enguany per dos 
prebenjamins, dos benjamins 
masculins, un benjamí femení de nova 
creació, dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil masculí, un infantil 

femení, dos cadets masculins i un cadet 
femení. Per la seva part, l'AEH Les 
Franqueses té cinc equips: dos juvenils 
masculins, un sènior femení, un sènior 
masculí i, com a novetat d’aquesta 
temporada, un equip d’handbol adaptat 
amb jugadors de la Fundació Apadis. 
19 equips en total entre la base i el 
club.

L’acte de presentació va començar a 
les 19 h amb la desfilada de tots els 
equips al parquet del pavelló, que és on 
entrenen i juguen els partits.   

Arribats a aquest punt i amb tots els 
jugadors, pares i tècnics reunits entre la 
grada i la pista, la jugadora Andrea 
Rubio, el jugador Àlex Molina i un 
representat del nou equip d’handbol 
adaptat d’Apadis van llegir, en 
representació de tots els jugadors, un 
manifest que consistia a defensar els 
"valors" de la grada esportiva envers 
els rivals, àrbitres, pares, entrenadors i 
companys, amb l’objectiu d’assolir 
aquest compromís per part de totes les 
parts implicades durant aquesta nova 
temporada que comença. 

A continuació van tenir lloc els 
parlaments de les autoritats presents a 
l’acte. Primerament ho va fer l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, el regidor d'Esports, 
Jordi Ganduxé; i per últim, Rafel 
Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

El club va voler destacar els 10 anys de 

la Clàudia Fonseca i de l’Alejandro 
Casas com a jugadors d’handbol del 
municipi, i va agrair a l’exregidor 
d’Esports José Ramírez la seva 
col·laboració en el foment de l’handbol 
a les Franqueses. Acte seguit, es va fer 
la gran foto de família amb prop de 300 
jugadors, tècnics i directius, i després 
es va passar a la tradicional foto per 
equips i categoria.

Abans de la presentació va tenir lloc el 
partit entre el cadet masculí B i 
l’Handbol Vilamajor amb derrota per 
part dels locals. I un cop finalitzat l’acte 
es va jugar el partit del sènior masculí 
davant la UE Sarrià, on els locals van 
perdre per 22 a 28 gols.

El CF Bellavista Milan presenta 
oficialment els seus 12 equips de 
la temporada 2015-2016

El diumenge 25 d’octubre de 2015 al 
matí va tenir lloc la presentació oficial 
dels equips del Club Futbol Bellavista 
Milan per a la temporada 2015-2016, 
amb l’assistència de 160 jugadors. 
Enguany, el club franquesí compta amb 

12 equips, un menys que l’any passat, 
ja que no ha pogut formar el cadet 
masculí.

La presentació, que es va fer al camp 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va comptar 
amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i del 
regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.

Jordi Madera fa una bona 
actuació al Campionat del Món de 
Doha

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va fer una bona actuació al 
Campionat del Món d’Atletisme 
Paralímpic que s’ha celebrat a finals del 
mes d’octubre de 2015 a Doha (Qatar). 

Madera ha participat a les proves de 

1.500 m i de 5.000 m, on ha quedat 12è 
en totes dues. Cal dir que aquestes 
distàncies no són la seva especialitat, ja 
que Madera corre, sobretot, maratons. 
Amb tot, l’atleta de Corró d’Avall es 
mostra molt content amb els resultats 
obtinguts. 

NOVEMBRE

Jordi Madera acaba 7è la Marató 
de Nova York

El diumenge 1 de novembre es va 
disputar la Marató de Nova York, amb 
la participació de milers d’atletes. Un 
d’ells va ser el franquesí Jordi Madera, 
que va arribar en la 7a posició de la 
categoria de cadira de rodes i un temps 
d’1 h 35 min 38 s. 

Madera comenta que està molt content 
amb el resultat, ja que venia de 
competir en el Campionat del Món i no 
sabia com es trobaria en el retorn a la 
seva competició preferida, la marató. 
Per a l’alteta de Corró d’Avall, la prova 
va ser molt dura físicament i 
psicològica, “però tot esforç té la seva 
recompensa i aquest resultat ha estat 
el premi al fort treball que he realitzat 
durant tota la temporada”.  

Cal recordar que Madera va acabar 
l’any passat la cursa de Nova York en 
10è lloc.

Bona actuació del Club Karate 
Nokachi al Campionat de 
Catalunya de Kyus

El dissabte 7 de novembre de 2015, el 
Club Karate Nokachi Les Franqueses 
va ser a Sant Celoni competint al 
Campionat de Catalunya de Kyus en les 
categories cadet, júnior i sènior. Els 
franquesins van obtenir un total de 7 
podis (4 medalles d’or i 3 de bronze). 

Els quatre ors van ser per a Ivan Casas 
en kumite júnior, Izan Sevillano en 
kumite cadet, Andrea Astorga en 
kumite júnior i Àlex Masque en kumite 
júnior. Els tres bronzes van ser per a 
Mari Moriana en kata sènior, Roger 
Fernández en kata sènior i Carla Mir en 
kumite cadet. 

Des del club també es vol felicitar 
Míriam Cañas, Juan Cuevas i Guillem 
Rodríguez per les seves actuacions.

Un miler de persones a la 25a 
Caminada Popular de Llerona

Festes Laurona va celebrar la 
Caminada Popular de Llerona per 25è 
any consecutiu. El diumenge 8 de 
novembre de 2015, gairebé un miler de 
persones van assistir en aquesta cita 
consolidada del poble de Llerona. El 
recorregut, assequible per a persones 
de totes les edats, constava de 15 km 
que travessaven Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata, Milpins per tornar al 
punt de sortida, les Antigues Escoles de 
Llerona.

Malgrat la boira, la caminada va 
transcórrer tal i com preveia 
l’organització. Per començar es va 
oferir un caldo calent per fer entrar els 
caminants en calor. A mig camí, 
l’avituallament esperava els caminaires 
amb un esmorzar molt compet 
(embotits, dolços, xocolata desfeta, 
refrescos, etcètera). En un altre punt 
també van repartir fruita i, al final, ja a 
les Antigues Escoles, pa amb 
tomàquet, begudes i, com a obsequi, 
un fuet i un buf de record.

Els participants van valorar molt 
positivament el paisatge que s’aprecia 
a l’entorn de les Franqueses i 
l’abundant esmorzar que sempre 
procura Festes Laurona en la 
Caminada Popular.

El parc del Mirador supera amb 
nota la prova del ciclocròs 
internacional Gran Premi Les 
Franqueses

El valencià Felipe Orts va ser el 
guanyador absolut el 15 de novembre 
de 2015 del 7è ciclocròs Gran Premi 
Les Franqueses que organitza des de 

fa set anys la Unió Ciclista Les 
Franqueses (UCF) amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquesta era la primera vegada, però, 
que es disputava al parc del Mirador de 

Bellavista i també que es convertia en 
una prova puntuable per a la Copa 
Espanya i que atorgava punts per al 
rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional en ser catalogada de 
categoria C2. Hi van participar un total 
de 240 ciclistes. 

Antoni Serra, president de la UCF, 
valora molt positivament el canvi 
d’emplaçament de la prova, i destaca 
que els corredors -els millors de tot 
l’Estat i alguns vinguts de França-, van 
quedar molt satisfets amb el circuit, del 
qual van destacar-ne els trams tècnics i 
el gran desnivell de les rampes. “A 
més, el fet que puntués a nivell estatal i 
internacional ha fet doblar el nombre 
d’inscripcions respecte els altres anys”, 
afegeix. De cara a l’any vinent, Serra 
espera poder tornar a repetir la prova 
en el mateix lloc. “Ara, el que hem 
d’aconseguir és que hi hagi més públic, 
que la gent de les Franqueses vingui a 
veure la cursa”, conclou.

Pel que fa als resultats, després d’Orts, 
corredor sub-23, va arribar Javier Ruiz 
de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n 
de la categoria Elit. En la mateixa 
categoria, els corredors de la UCF 
Ramon Sagués, Tomàs Misser, Mario 
Sinués i Francesc Garcia van quedar en 
els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, 
respectivament. A la categoria Master 
30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i 
Albert Sanz en 31è. En Master 40, 
Marc Ortega va ser 11è, i en Master 
60, Antoni Serra va acabar la cursa en 
5a posició.

De la resta de classificacions 
destaquem el primer lloc d’Aida Nuño 
en la cursa Elit femenina, la líder 
indiscutible de la Copa Espanya, i la 
victòria de Jofre Cullell en júnior 
masculí, una autèntica promesa del 
ciclocròs català.

Al lliurament de premis hi va assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé; i el ciclista professional de 
l’equip Movistar Andrey Amador.

550 atletes corren la 4a edició de 
la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses

Els 10 km de les Franqueses van tornar 

a ser un èxit de participació i una festa 
de la solidaritat en la seva 4a edició. 
550 atletes van prendre la sortida de la 
cursa el diumenge 15 de novembre de 
2015a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall, el que representa uns 

5.500 euros de recaptació per a la lluita 
contra el càncer de ronyó. 

La prova la va guanyar el corredor de 
Salamanca Alexis Rodríguez, que va 
fer un temps de 32 min 13 s. El segon 
lloc va ser per al guanyador de l’any 
passat, Miki Solé (Ríos Running Les 
Franqueses), que va fer una marca de 
32 min 46 s. El tercer atleta a creuar la 
línia de meta va ser Òscar Rodríguez 
(Ríos Running Les Franqueses) amb un 
temps de 33 min 24 s. 

Pel que fa a les noies, va guanyar la 
cursa la vencedora de l’any passat, 
Sílvia Segura (Club d’Atletisme Les 
Tortugues), amb un temps de 39 min 
54 s. La segona posició va ser per a 
Ana Belén García (Grup Fondistes 
Bellavista), amb una marca de 40 min 
31 s. I la tercera va ser per a Patri 
Rodríguez (Club d’Atletisme L’Aire), 
que va fer un temps de 40 min 51 s. La 
resta de classificacions es poden 
consultar en el web xipgroc.cat. 

Jaume Aragonès, del Club d’Atletisme 
A4elkm, entitat franquesina 
organitzadora de la cursa amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, es mostra un any més molt 
content amb el desenvolupament de la 
prova. “Aquest any, a més, ens ha 
acompanyat el bon temps. No podem 
estar més satisfets!”, afirma. 

De cara a la propera edició, Aragonès 
explica que tenen la intenció de fer 
homologar el circuit per la Federació 
Catalana d’Atletisme, cosa que podria 
provocar algun petit ajust en el 
recorregut, “però en tot cas serà 
mínim, ja que funciona molt bé i als 
atletes els agrada molt”.

Unes 150 persones participen a la 
primera de les caminades “A cent 
cap als cent” a les Franqueses

El dimarts 17 de novembre de 2015 va 
tenir lloc a les Franqueses la primera 
passejada de gent gran de la 

temporada del cicle “A cent cap als 
cent” que organitza la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. Van 
assistir-hi unes 150 persones vingudes 
de Castellví de Rosanes, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montgat i les Franqueses. 

La caminada, de 8,5 km de recorregut, 
va passar per diversos indrets del 
municipi, amb sortida a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
arribada a la de Corró d’Avall, on es va 
fer un dinar de germanor com a comiat 
de la jornada. A l’inici de la passejada, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé, van donar la benvinguda als 
participants, amb qui es van fer la 
tradicional fotografia de grup. 

Aida González, de Bellavista, es 
prepara a les Franqueses per al 
Campionat d’Europa de Twirling

La franquesina de 19 anys Aida 
González s’entrena dos dies per 
setmana al municipi per preparar-se 
per al Campionat d’Europa de Twirling. 
L’atleta de Bellavista és una de les 
màximes especialistes catalanes 
d’aquest esport a mig camí entre la 
gimnàstica rítmica i les majorets. 

L’Aida González pertany al Club 
Twirling La Torreta i compagina els 
entrenaments amb els estudis de 3r 
curs del grau d’Educació Primària. És 
per això, que per qüestions 
d’incompatibiltitat d’horaris va 
demanar al Patronat Municipal 
d’Esports (PME) si podia entrenar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, situat a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El PME li ha posat totes les 
facilitats i l’atleta franquesina hi entrena 
dilluns i dimecres amb l’objectiu de 
preparar a fons la seva més que 
probable participació a l’europeu de 
Lignano Sabbiadoro (Itàlia), que tindrà 
lloc del 24 al 27 de març de 2016. 
L’Aida ja ha participat en cinc 
campionats europeus i en dos de 
mundials. 

González començarà la primera 
competició de la temporada diumenge 
vinent a Ulldecona, en el que serà la 
primera fase de tècnica. La segona 
fase es disputarà el 13 de desembre a 
la Roca del Vallès. A partir d’aquí 
vindran els Campionats de Catalunya, 
en què cal que es classifiqui entre les 
tres primeres si vol disputar el 
Campionat d’Europa en individual. En 
duo, modalitat en què competeix amb 
la seva cosina Judith Berruezo, han de 
quedar en primer lloc si volen participar 
a l’europeu. 

Juntament amb Berruezo, també de les 
Franqueses, González ha guanyat dues 
vegades la medalla de bronze al 
Campionat d’Europa de 2103 i de 2014. 
“L’objectiu d’enguany és pujar 
posicions en el podi”, afirma l’Aida. A 
nivell individual li agradaria passar a la 
fase final de la competició, “ja que m’hi 
he quedat a les portes vàries vegades: 
he fet setena i només passen les sis 
primeres”. 

L’Aida González practica twirling des 
dels sis anys. En porta tretze, doncs, 
però encara té un gran futur per 
davant.

Marta Barrufet, del Club 
Canicross Les Franqueses, 
campiona de Catalunya de 
“bikejoring” en terra

El Campionat de Catalunya de Múixing 
de Terra, organitzat per la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, es va 
disputar, amb participació dels atletes 
del Club Canicross Les Franqueses 
(CCLF), el 21 i 22 de novembre de 
2015. La prova, que va tenir lloc a 
Santpedor, es va disputar a dues 
mànegues, una de nocturna el dissabte 
i una de matinal el diumenge. El 
recorregut, de 4,4 km, era el mateix 
per a les dues etapes i transcorria per 
pista, per tal de permetre el pas dels 

corredors de canicròs, dels esportistes 
que competien en bikejoring i en patí, i 
dels carros. El vent va ser el 
protagonista de la primera mànega, tot 
i que va amainar i respectar els 
corredors que competien en bicicleta.

La participació d’atletes del CCLF en 
aquesta prova va ser força destacada. 
Quatre van competir a la modalitat de 
canicròs i set en la de bikejoring. La 
corredora del club franquesí Marta 
Barrufet va ser la guanyadora de la 
prova de bikejoring (modalitat en què el 
gos tira d’un ciclista). Amb la gossa 
Carmela va completar el recorregut 
fent una molt bona marca i d’aquesta 
manera es va proclamar campiona de 
Catalunya d’aquesta modalitat. 

Una quarantena de ciclistes 
assisteixen a la presentació en 
societat del Club Ciclista 
Bellavista

El Club Ciclista Bellavista va 
presentar-se en societat el diumenge 
22 de novembre de 2015 al matí. L’acte 
va consistir en una passejada en 
bicicleta fins a la Garriga, d’uns 25 km 
en total, a la qual van assistir una 
quarantena de participants. Cap a les 
11 h, el grup va tornar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

Els membres del club es van fer una 
fotografia de grup a dins del Pavelló 

Poliesportiu Municipal i per acabar van 
oferir un pica-pica a tots els assistents. 
La presentació d’aquesta nova entitat 
franquesina va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, Jordi 
Ganduxé. 

El Club Ciclista Bellavista és una entitat 
legalment constituïda des del mes de 
març de 2015, té 50 socis i el seu 
president és José Miguel Ribera. 
Aquesta associació organitza sortides 
de BTT i de bicicleta de carretera els 
caps de setmana i compta amb una 

quarantena de socis. Si voleu estar 
informats de les seves activitats, podeu 
seguir-lo a Facebook i a Twitter. També 
podeu contactar amb ells per telèfon 
trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça 
clubcbellavista@gmail.com.

Aida González aconsegueix el 
primer lloc a la primera fase 
tècnica de twirling d’Ulldecona

L’atleta franquesina Aida González va 
superar amb èxit la primera fase 
tècnica de twirling que va tenir lloc el 
diumenge 22 de novembre de 2015 a 
Ulldecona, dins la Lliga NBTA. L’Aida 
va aconseguir el primer lloc en el solo 
d’un bastó i la mateixa posició al duo, 
amb la també franquesina Judith 
Berruezo. 

L’Aida es mostra molt contenta 
sobretot amb la seva actuació 
individual, ja que el públic que omplia 
les grades va quedar entusiasmat i la 
va seguir dempeus. Ara, l’atleta del 
Club Twirling La Torreta ja es prepara 

per a la segona fase tècnica que tindrà 
lloc el 13 de desembre a la Roca i que 
és on ha d’obtenir la classificació per 
disputar el campionat europeu de l’any 
vinent.

Es presenten els 24 equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2015-2016

El dissabte 28 de novembre a la tarda 
va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu 
Municipal la presentació de tots els 
equips de bàsquet del municipi, tant els 
que depenen directament del Patronat 
Municipal d’Esports com els que ho fan 
del Club Bàsquet Les Franqueses. 

Aquesta temporada hi ha un total de 24 
equips, dos més que la passada, el que 
es tradueix en uns 270 jugadors i 
jugadores. El dia de la presentació van 
fer la típica desfilada i les tradicionals 

fotos equip per equip i la de tot el grup. 
L’acte, que va omplir les grades de 
gom a gom, va comptar amb la 
presència de la presidenta del club, M. 

Ángeles Carrasco; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; i el regidor de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez.

Unes 150 persones celebren amb 
el Club Petanca Bellavista el seu 
25è aniversari

Unes 150 persones, entre jugadors i 
acompanyants, d’una vintena de clubs, 
van voler ser presents a la festa de 
celebració del 25è aniversari del Club 
Petanca Bellavista que va tenir lloc a la 
seva seu, les pistes municipals de 
petanca de la plaça de la Malagarba, el 
dissabte 28 de novembre de 2015. Un 
acte que va comptar amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses.

Entre els participants va assistir-hi el 
conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
que és un gran aficionat a la petanca; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueras; el diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom; l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, Jordi Ganduxé, i 
altres membres de l’equip de govern; el 
regidor d’Esports de Canovelles, 
Francesc Martínez; i el president de la 
Federació Catalana de Petanca, José 
Orlando.

L’acte va començar ben d’hora, a les 9 
del matí, amb una melé entre els 
diferents equips. A banda dels 
amfitrions, també van venir jugadors 
de clubs dels següents barris i 
poblacions: Can Bassa, Can Borrell, 
Can Sant Joan, Canovelles, els Estalvis, 
Espronceda La Roca, Font Verda, 
Centre Font Verda, Granollers, la 
Batllòria, la Llagosta, les Borrelles, 
Llinars At., Montmeló, Montseny, Sant 

Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sants, Sant Vicentí i Corró d’Amunt. 

A aquesta partida inicial s’hi van afegir 
les diverses autoritats, amb el resultat 
de victòria per a l’equip de l’alcalde i el 
regidor d’Esports de les Franqueses 
per 11 a 9, que van guanyar l’equip del 
conseller. 

Acte seguit, cap a les 10, va tenir lloc 
l’esmorzar ofert pel Club Petanca 
Bellavista a base de botifarra amb 
mongetes. Acabat l’àpat, van 
començar els parlaments i l’entrega de 
guardons commemoratius. El primer a 
parlar va ser l’actual president del club 
homenatjat, José Gallardo, que va fer 
un recorregut històric pels 25 anys 
d’existència de l’entitat de Bellavista. 

Gallardo va explicar que va ser cap a 
l’any 1987 que un grup d’amics van 

començar a jugar a petanca al passeig 
d’Andalusia i a d’altres carrers del 
barri. Com que alguns veïns es 
queixaven del soroll de les boles quan 
piquen, van passar a la plaça Major, on 
van estar-s’hi un parell d’anys. 

El novembre de 1990 van registrar-se 
com a entitat legalment constituïda, 
moment que coincideix amb el trasllat 
a les pistes del davant de la masia de 
Can Reverter, on van estar-hi uns cinc 
anys. El 1995 es van inaugurar les 
pistes que es van fer on actualment hi 
ha l’aparcament de Renfe. I el 2002, es 
van acabar de construir les actuals, 
unes de les millors instal·lacions de 
Catalunya. 

Un cop va haver acabat el seu 
parlament, Gallardo va fer els següents 
reconeixements: a Manuel Membrive, 
per ser el soci més antic i fundador del 
club; a Joan Borrell, vicepresident del 
club, per la seva trajectòria i tasca dins 
l’entitat; i a Manuel Torres, de 85 anys, 
el jugador de més edat del club de 
Bellavista. 

A continuació les autoritats presents a 
l’acte van donar diversos guardons 
commemoratius al president del club i 
ell els va obsequiar amb la samarreta 
vermella de l’entitat. Seguidament, i 
just abans de menjar el pastís 
d’aniversari, els presents van situar-se 
just a fora de l’entrada de les pistes per 
veure la descoberta del logotip del 25è 
aniversari del club, que ha quedat 
penjat a la paret exterior del local 
social-bar. 

La festa va acabar amb la continuació 
de la melé i un pica-pica final. Cal dir 
que el club franquesí va donar un 
metro de record a tots els assistents.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Elena de Sande i Alfredo 
Domínguez, del CK Nokachi, 
subcampions d’Espanya júnior de 
karate

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 
2015 va tenir lloc a Albacete el 42è 
Campionat d’Espanya de Karate en les 
categories cadet, júnior i sub-21, tant 
en kata com en kumite. 

El Club Karate Nokachi de les 
Franqueses hi va presentar set 
competidors, que formaven part de la 
selecció catalana.

Elena de Sande i Alfredo Domínguez es 
van proclamar subcampions d’Espanya 
de kumite júnior, com l’any passat, una 
fita gens fàcil de repetir. La resta de 
karatekes del club franquesí –Roger 
Burriel i Elena de Sande en kata i 
Andrea Lucero, Aaron Raya, Rafael 
Migueles i Mireia Cuevas en kumite–, 
van fer una magnífica competició, tot i 
no obtenir medalles.

Marta Barrufet es proclama 
campiona d’Espanya de 
“bikejoring” en terra

El darrer cap de setmana de novembre 
de 2015 el municipi de Covarrubias 
(Burgos) va acollir el Campionat 
d’Espanya de Múixing Terra, que en 
l’edició d’enguany ha batut el seu 

rècord de participació, amb 226 
inscrits. Entre els participants es 
trobaven els millors esportistes de 
l’Estat de les diferents modalitats 
d’aquest esport: canicròs, bikejoring, 
patí i kart. La competició més 
nombrosa va ser la de canicròs, amb 
uns 200 participants, seguida per la de 
bikejoring, amb un total de 40 inscrits.

Com ja és habitual en aquests 
esdeveniments, el campionat es va 
disputar a dues mànegues, dissabte 28 
i diumenge 29, ambdues en horari 
matinal. El recorregut de 7 km, idèntic 
per a totes les proves en les dues 
etapes, discorria gairebé en la seva 
totalitat per pista de terra, per tal 
d’assegurar la participació de tots els 
esportistes en les diverses modalitats 
que engloba l’esport amb gossos. 

La Marta Barrufet va ser l’única 
representant del Club Canicross Les 
Franqueses en aquest campionat, 
participant en la modalitat de bikejoring 
(tir d’un gos amb btt) amb la gossa 
Carmela. 

Segons Barrufet, la competició va ser 
força dura a causa del circuit (la major 
part del recorregut tendia a la pujada) i 
de la falta de recuperació en aquest 
tipus de proves a dues mànegues. L’alt 
nivell de les participants va fer que 
aquesta també fos una cursa molt 
renyida, especialment amb les atletes 
Ainara Elbusto (Navarra) i M. José 
Valdeolmillos (Burgos). 

L’esportista del Club Canicross Les 
Franqueses finalment va obtenir la 

primera posició, a 30 segons de la 
segona participant, amb un temps de 
15 min 3 s, que millorava la marca de 
la mànega de dissabte (15 min 16 s). 

Es dóna la circumstància que la Marta 
Barrufet es va proclamar campiona de 
Catalunya de la mateixa modalitat el 
cap de setmana anterior.

DESEMBRE

L’handbol de les Franqueses amb 
la Marató de TV3

El dissabte 5 de desembre de 2015 va 
tenir lloc la Trobada Handbolicat per 
recollir fons per a la Marató de TV3. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la 
Llagosta i va dividir-se en dues parts.

A la jornada matinal, de 9 a 14 h, es va 
fer una sessió de minihandbol on 
equips de les categories aleví masculí, 
aleví femení i benjamí mixt van jugar 
partits de curta durada. L’objectiu 
principal va ser fomentar l’esportivitat i 
la bona convivència entre els jugadors i 
jugadores. Van habilitar-se quatre 
pistes i, en total, van jugar-hi 18 equips 
i 220 esportistes de diferents clubs com 
ara l’OAR Gràcia Sabadell, H. Sant 
Joan Despí, BM Polinyà, FBM 
Granollers, AEH Les Franqueses i JH 
La Llagosta.

En horari de tarda, de 15.15 a 21.30 h, 
es van celebrar els partits de la 
categoria cadet masculí amb la 
participació de l’AEH Les Franqueses, 
BM La Roca A, Fundació FC Barcelona 
Lassa, OAR Gràcia Sabadell i JH La 
Llagosta. El torneig va ser molt disputat 
degut a la qualitat dels equips.

Tots els jugadors, a més d’emportar-se 
un trofeu commemoratiu , van gaudir 
d’un esmorzar o berenar, gentilesa de 
les empreses Saes i Caprabo. També 
va realitzar-se un sorteig de material 
esportiu: samarretes dels primers 
equips del FC Barcelona i BM 
Granollers (cedides pels dos clubs i 
signades pels integrants de les 
primeres plantilles), material esportiu 
de la marca Joma (cedit per l’empresa 
Calzados el Vallès) i pilotes de 
MiniHandbol (cedides per la FCH).

Entre la venda dels números del sorteig 
i les donacions aportades pel públic 
assistent, en total, van recollir-se 
446,50 euros per a la Marató de TV3. 

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i el 
Club de Bàsquet Les Franqueses han 
renovat el conveni de col·laboració que 

van signar l’any passat. Aquest és el 
cinquè any que es formalitza un 
conveni d’aquestes característiques al 
municipi, que té com a objectiu 
concretar els aspectes bàsics de 

cooperació i col·laboració entre el 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès i el CB Les 
Franqueses per a l’execució del 
programa d'activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal del PME i les 
activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dimecres 9 de desembre de 2015 a les 
oficines del PME amb la presència del 
regidor d’Esports i president del 
Patronat, Jordi Ganduxé, i la presidenta 
del club, M. Ángeles Carrasco.

Aida González, de Bellavista, 
participarà al Campionat d’Europa 
de Twirling en dues modalitats

Aida González, del Club Twirling La 
Torreta, s’ha classificat finalment per 
disputar el Campionat d’Europa de 
Twirling que tindrà lloc al mes de març 
a Itàlia. La twirler franquesina va 
quedar primera en l’exercici de solo 
amb un bastó i també en el duo amb 
Judith Berruezo a la fase tècnica que va 
tenir lloc el diumenge 13 de desembre 
de 2015 a la Roca del Vallès. Aquests 
dos primers llocs li donen dret a 
competir en l’europeu de l’any vinent, 
el sisè campionat d’aquest tipus en què 
participarà.

La 2a Caminada Solidària de 
Corró d’Amunt recull més de 500 
euros per a la Marató de TV3

El diumenge 13 de desembre de 2015, 
200 persones van participar a la 2a 
Caminada Solidària de Corró d’Amunt, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 
d’Amunt. En total, les aportacions dels 
caminants van sumar 547,95 euros, que 
seran destinats a La Marató de TV3. 

Els participants van recórrer 12 km per 
paratges de les Franqueses, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt. En 
finalitzar la caminada, l’organització va 
preparar una xocolatada amb 
melindros per a totes les persones 
assistents.

Tres primers llocs per arquers 
franquesins a la Lliga Catalana de 
tir en sala

El 13 de desembre de 2015 va tenir lloc 
la darrera jornada de les quatre que 
conformen la Lliga Catalana de Tir amb 
Arc en Sala, celebrada a Canovelles, 
Terrassa, Sant Andreu de la Barca i 
Constantí. 

Els arquers del municipi hi van fer un 
molt bon paper en totes les categories, 
en un moment en què el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses està tenint un 
repunt en la millora dels resultats, com 
a conseqüència d’una millora en la 
qualitat i en la quantitat del temps 
d'entrenament. 

Cal destacar els següents resultats: 1r 
lloc en arc recorbat categoria benjamí 
masculí per a Guerau; 1r lloc en arc 
recorbat categoria sènior femení per a 
Natalia Grabowska; 1r lloc en arc nu 
categoria veterà masculí per a Àngel 
Galiano; 3r lloc en arc recorbat 
categoria infantil masculí per a Arnau 
Altarriba; 4t lloc en arc recorbat 
categoria aleví masculí per a Joan. 

El Patronat Municipal d’Esports 
celebra el seu Consell General

El dimarts 15 de desembre de 2015 es 
va celebrar la sessió del Consell 
General del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) de les Franqueses a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt, sessió 
que va presidir el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé, i que va reunir el 

conjunt de les entitats esportives i 
altres associacions locals, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel PME durant el present 
any 2015 i les previstes per al  2016. 

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millores en les 
instal·lacions esportives, de l’escola 
esportiva municipal, del manteniment 
de les instal·lacions, de les dades de 
participació del Patronat i del Complex 
Esportiu Municipal i de la convocatòria 
de subvencions per a activitats 
esportives per a l’any 2016. 

També es va procedir a la renovació 
del càrrec de vocal del representant de 
les entitats esportives al Consell 
d’Administració del PME, mitjançant 
votació de totes les entitats esportives 
representades. Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista les Franqueses, va 
resultar guanyador d’aquesta votació i 
per tant renova el càrrec de vocal. 

Cal destacar també l’assistència dels 
regidors Francesc Torné, Germán 
López i  Àngel Profitós, membres del 
Consell d’Administració del PME. 

Al finalitzar la sessió, el PME va oferir 
un refrigeri a tots els assistents per tal 
d’acomiadar l’any esportiu 2015 i 
felicitar les festes de Nadal.

Uns 70 membres dels grups 
d’activitat física per a la gent gran 
assisteixen a l’esmorzar de Nadal

El 15 de desembre de 2015, a les 10 h, 
va tenir lloc al bar del Complex Esportiu 

Municipal el tradicional esmorzar de 
Nadal que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports i el CEM Les Franqueses a la 
gent gran que fa activitat esportiva dos 
cop per setmana al Pavelló Poliesportiu 
Muncipal.

A l’acte hi van assistir unes 70 
persones, que van ser acompanyats 

59 Activitats Puntuals
Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports

per l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el regidor d’Esports, 
Jordi Ganduxé; la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí; i el regidor d’Obres i 
Serveis, Moisés Torres.

Després del tradicional brindis desitjant 
un bon Nadal i un feliç 2016 a tothom 
es va fer entrega d’una samarreta 
esportiva a cadascun dels assistents.

El Grup d’Aeròbic de l’Escola 
Camins tanca el trimestre amb 
una gran exhibició de balls

Les nenes del Grup d’Aeròbic del 
Patronat Municipal d’Esport de l’Escola 
Camins, acompanyades de la seva 
monitora Cynthia, va oferir una gran 
exhibició de balls per tancar el 
trimestre el dimecres passat, 16 de 
desembre, a les instal·lacions del 
centre educatiu. En aquesta època de 
festes nadalenques, les alumnes van 
vestir-se amb gorres de Pare Noel i 
van mostrar tot allò que han après 
durant aquests tres mesos davant de 
les seves famílies.

El PME renova el conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Patronat Municipal d'Esports i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses han renovat el conveni de 
col·laboració que van signar l’any 

passat. Aquest és el cinquè any que es 
formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
PME i l’AEH Les Franqueses per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses.

L’acte de signatura va tenir lloc el 
dijous 17 de desembre de 2015 a les 

oficines del PME entre el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president 
de l’AEH Les Franqueses, Rafel 
Rosario.

El primer èxit de La Ullals, la 
cursa de canicròs de la comarca

El 20 de desembre de 2015, Corró 
d’Amunt va acollir la primera cursa de 

canicròs del municipi i de la comarca. 
La Ullals, organitzada pel Club 
Canicross Les Franqueses, es va 
disputar als voltants de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i 
va comptar amb 74 participants 
acompanyats dels seus respectius 
gossos. La prova tenia un recorregut 
de 6,33 km amb trams de pista i trams 
de corriols.

Els corredors van sortir en cinc calaixos 
de quinze corredors per facilitar-los la 
sortida. La guanyadora de la cursa, Lali 
Masriera, va fer un temps de 24 minuts 
i 7 segons. En segon lloc va arribar 
Andreu Padró, amb un temps de 24 
minuts i 36 segons. Albert Garcia i Xavi 
Reyes completaven el podi en 
categoria masculina. En la femenina 
també es van classificar Olga Álvarez i 
Blanca Castells.

Després de la curs i ja cap al migdia es 
va celebrar La Ullals de llet, una cursa 
infantil de 500 metres que va comptar 
amb 9 participants, tots ells 
acompanyats d’un adult. La prova tenia 
l’objectiu solidari d’aportar material per 
a gossos a l’Associació d’Amics dels 
Animals del CAAD Maresme 
d’Argentona.

Tots els corredors van fer una valoració 
molt positiva de l’organtizació de La 
Ullals, iniciativa de l’actiu Club 
Canicross Les Franqueses. La cursa va 
comptar amb la presència del regidor 
d'Esports de les Franqueses, Jordi 
Ganduxé, que va col·laborar en 
l'entrega de premis.

L'aleví masculí d'handbol del 
PME, subcampió del torneig del 
FC Barcelona

L'aleví expert d'handbol de les 
Franqueses, juntament amb uns quants 
jugadors de l'aleví masculí de primer 
any, van viure el diumenge 20 de 
desembre de 2015 una experiència 
inoblidable al 1r Torneig d'Handbol 
organitzat pel Futbol Club Barcelona. El 
torneig el van jugar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper un total de 28 
equips de categoria aleví masculí de tot 
Catalunya. 

L'aleví franquesí va jugar al grup de 
l'HB Mataró, l’HB Esplugues, i l’HB 
Cerdanyola. Després dels partits jugats, 
l’equip del PME va aconseguir la 
classificació per a vuitens de final, on 
es va trobar el Liceo Francés, a qui va 
poder guanyar i passar a quarts de 
final. En aquesta eliminatòria van haver 
d’enfrontar-se als Corazonistas, a qui 
també van poder guanyar. 

Un cop a semifinals, els franquesins 
van haver de jugar contra un potent 
Mataró, a qui també van acabar 
guanyant. Amb aquesta victòria els 
franquesins es van plantar a la final que 
van disputar contra el poderós BM 
Granollers. Tot i fer un gran partit, no 
van poder tombar els granollerins. 
Malgrat la derrota, l’equip del PME va 
fer un extraordinari torneig.

Karate a l’Escola Guerau de Liost

Des d’aquest curs el Patronat 
Municipal d’Esports organitza al 
gimnàs de l’Escola Guerau de Liost una 
activitat extraescolar de karate, 
gestionada pel Club Karate Nokachi. 
L’activitat es fa els dilluns i els dijous de 
18 a 19 h. 

Els monitors Montse Marín i Agustín 
Núñez valoren molt positivament 
aquest primer trimestre d’activitat i 
conviden tothom que pugui estar 
interessat en aquest esport que s’hi 
apunti. Per a més informació podeu 
contactar amb el PME al telèfon 938 
467 083 o passar per l’oficina. 
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AE RAMASSÀ

El Ramassà està doblement d'enhorabona. Després d'unes 
temporades força difícils on els resultats esportius no han 
estat gaire positius, l’AE Ramassà ha preparat un projecte 
molt engrescador per a aquesta nova etapa, que va 
començar el mes d'agost passat. De moment, els resultats de 
l'equip entrenat per Jordi Grivé estan sent immillorables i tot i 
construir i conjuntar un equip nou des de zero amb una 
dotzena de noves incorporacions, l'equip és manté a la part 
alta a només a 9 punts del líder.

A part de la bona marxa de l'equip a la lliga local, el proper 
mes d’abril, l’AE Ramassà emprendrà la seva tercera 
aventura solidària-esportiva africana. Aquesta vegada el destí 
escollit és Uganda, la denominada “Perla d’Àfrica”. Coneguda 
pels seus goril·les de muntanya, el llac Victòria i uns paisatges 
únics, Uganda també presenta altres realitats no tan 
agradables. Ocupa el lloc 164 (sobre 187) en el rànquing 
d’IDH (Índex de Desenvolupament Humà). Aquesta vegada, 
l’AE Ramassà vol culminar la seva primera trilogia a l’Àfrica 
sense estar-se de res i ja té acordat un partit amistós a 
l’estadi nacional de Kamapala, estadi que els organitzadores 
pretenen omplir amb 45.000 persones.

El rival d’aquest partit solidari és el Kampala Capital City 

Authority, també conegut com KKCA. És un dels clubs més 
importants i històrics del país i juga a la Lliga Premier 
d’Uganda. Ha guanyat 10 lligues, 8 copes i és l’actual líder de 
la classificació ugandesa. Actualment compta amb almenys 3 
jugadors internacionals per a la selecció absoluta d’Uganda.

La part més important del viatge és la solidària i per això l’AE 
Ramassà ja ha començat a recol·lectar material solidari per 
entregar a Uganda a través de vàries entitats col·laborado-
res. Aquest any s’han seleccionat dues escoles i la comitiva 
farà l'entrega personalment per evitar pèrdues innecessàries 
amb intermediaris i assegurar que l’ajuda arriba al seu destí. 
Per una banda s'ha seleccionat l’escola d’orfes de Kankobe, 
que acull prop de 120 nens necessitats i patrocina els seus 
estudis per tal que puguin tenir oportunitats en el futur. Per 
altra banda, també es farà entrega de material a l’escola de 
nens sords de St. Anthony, que dóna llar, menjar i educació a 
aquest col·lectiu que no tindria cap possibilitat en un país com 
Uganda.

Tot apunta que aquest 2016 serà un gran any per a l’AE 
Ramassà. Esportivament l'equip s'està consolidant i cada 
vegada és més sòlid i apunta a fer una gran segona volta. A 
sobre, gràcies a molt d'esforç podrà viure la tercera aventura 
a l'Àfrica, que promet ser encara més trepidant que les 
anteriors.
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AEH LES FRANQUESES

Un any més i com si res no hagués passat, tornem a 
trobar-nos en un esdeveniment important per a tot l’esport 
franquesí com es la Nit de l’Esport 2016.

Aquesta temporada a nivell esportiu i resumint ràpid ha estat 
una temporada molt estranya, ja que els nostres equips de 
referència -el sénior masculí entrenat per en Fito Jiménez i en 
Santi Jubany, i el juvenil femení entrenat per en Dani 
Jiménez-, han estat per sota de les seves posibilitats 
esportives a causa d’un munt de lesions cada mes, cosa que 
ha dificultat molt seriosament aconseguir o repitir les fites 
esportives proposades a principis de temporada com a 
objectius principals.

Tot i això, van lluitar fins l’últim moment i partit a partit per 
ser i demostrar com aa persones i esportites que són uns 
grans grups.

De l’equip juvenil masculí entrenats per J. Antoni Vizuete, van 
començar molt fluixets ja que era el primer any a la categoría 
i també per la incorporació de 6 nous jugadors provinents 
d’altres clubs com el BM Granollers, l’H Canovelles i l’H La 
Garriga, que van necesitar un temps d’adaptació, però que 
finalment van finalitzar en 4a posició de la lliga i amb dret ha 
plaça per disputar la Copa Federació amb els altres quatre 
equips classificats de cada grup de la seva categoria.

En els esdeveniments esportius, com cada any hem organi-
zat el Torneig Joan Sanpera de Festa Major, que enguany 
arribava a la 7a edició, el 7è Torneig de Nadal i Memorial 
Joan Bufí, axí com la col·laboració, organització i participacio 
de la 17a Granollers Cup, que va ser un altre any un gran èxit 
esportiu així com un altre rècord de participació, amb gairebé 
5.000 participants de 352 equips i de 21 nacionalitats 
diferents.

A nivell intern d’organització i gestió burocràtica ha estat un 
any també molt i molt complex per l’entrada en vigor de les 
noves normatives de les lleis laborals i fiscals a tots els clubs 
esportius per la nova legislació per a entrenadors i formadors 
sota la disciplina del club, cosa que ens ha exigit un gran 
esforç d’algunes persones del club i de Patronat Municipal 
d’Esports (PME), així com una gran despesa econòmica que 
no estava prevista dins els presupostos de l’AEHLF per a la 
temporada 2014-2015, i que gràcies a la bona predisposicó 

del PME i a la col·laboració econòmica d’alguns patrocina-
dors privats ha estat possible fer-ho. A tots ells, mil gràcies 
per confiar en nosaltres!

Ha estat un any on hem aconseguit tenir un acord de 
col·laboració amb el Centre Médic i Fisioteràpia de les 
Franqueses per dispossar de servei de fisioterapeuta per tots 
els jugadors/es del PME i AEHLF cada dimarts i dijous en 
unes hores concretes durant els entrenaments.

També hem aconseguit disposar de més hores d’entrena-
ment els dilluns, dimarts i divendres, gràcies a les gestions 
dels nostres tècnics i la bona entesa amb els responsables 
esportius del CB Les Franqueses, que ho han fet possible .

Després de molt temps d’espera i de buscar finançament, 
hem aconseguit poder donar a tots els jugadors i jugadores 
de PME i AEHLF una samarreta d’escalfament prèvia  per als 
partits o els entrenaments. Tot això ha estat posible gràcies a 
la col·laboració econòmica de l’empresa de vehicles Nurbur-
grin Motors BMW, del Centre Médic i Fisioteràpia de les 
Franqueses i Uniformat.

Per últim, volem agrair a tots els nostres col·laboradors, 
pares, amics, patrocinadors i les autoritats minicipals de les 
Franqueses el seu suport i confiança amb el nostre club.

Feliç AEHLF 2016!

Atentament,
Rafel Rosario
President actiweb.es/ahlesfranqueses
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APADIS

Poder practicar algun esport serveix de gran ajuda a les 
persones amb discapacitat. L'esport adaptat és sobretot un 
instrument d’integració social, una eina que aporta grans 
dosis de diversió i importants beneficis físics i psicològics.

Fa més de 10 anys que la Fundació APADIS porta a terme 
activitats esportives gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses i de la Diputació de 
Barcelona. Junts hem aconseguit que l’esport sigui una 
realitat d’integració social. Aquest 2015 hem fet activitats 
esportives de petanca, de tir amb arc, activitats aquàtiques, 
muntar a cavall, vela adaptada..., entre d’altres.

No obstant, aquest any 2015 destaquem de manera 
excel·lent la nova creació d’un equip de handbol integrat per 
a persones amb discapacitat de la Fundació APADIS. Aquest 

és un equip més que se suma a l’AEH Les Franqueses, el 
club d’handbol del municipi. Un equip més que participa en 
una lliga de clubs de l’Associació Demanoenmano, amb 
equips d’Igualada, Cerdanyola, Canovelles, també integrats 
per persones amb discapacitat.

Gràcies a l’equip de handbol els nois i noies d’APADIS tenen 
l’oportunitat d’aprendre a acceptar la derrota, el respecte a 
les regles i a l’adversari, el joc net, la convivència, l’esperit 
d’equip, el desinterès, la noblesa, el sentit de la justícia i 
l’honradesa. Aquest any comencem amb ganes, motivació i 
il·lusió per fer visible l’esport en igualtat de 
drets i oportunitats.

Gràcies al Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses 
per comptar sempre 
amb nosaltres!

CLUB CANICROSS LES FRANQUESES

Enguany és el segon any de vida del Club Canicross Les 
Franqueses (CCLF). Ha estat un període de temps on hem 
crescut com a club, potser no tant en nombre sinó en què 
hem reforçat els nostres lligams com a grup.

Hem viatjat arreu del país només per córrer menys de 5 km, 
sempre acompanyats dels nostres fidels companys de quatre 
potes. Els esportistes del CCLF han pujat al podi a gairebé 
totes les curses en les que han participat, sempre amb 
esportivitat, respectant tant els companys com els adversaris.
 
Aquest any ens hem estrenat com a organitzadors amb La 
Ullals, la primera cursa de canicròs popular de les Franque-
ses del Vallès. Una setantena de participants amb els seus 

respectius gossos van córrer per les pistes i boscos de Corró 
d'Amunt, gaudint de l'entorn i de la duresa del circuit. També 
es va realitzar La Ullals de Llet, canicròs infantil on els més 
petits van poder provar l'experiència de córrer lligats a un 
gos.

El Club Canicross Les Franqueses està obert a tots aquells i 
aquelles que vulguin iniciar-se en aquest esport amb 
nosaltres. Podeu contactar amb nosaltres mitjançat el 
Facebook del club, el nostre web o enviant-nos un correu 
electrònic a l’adreça 
canicross.lesfranqueses@gmail.com.

apadis.org

canicrosslf.wordpress.com
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CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT

El nostre club és una entitat que a més de practicar el 
ciclisme adora tota classe d’esport. Per això hem tornat a 
organitzar, amb una bona participació de corredors, la cursa 
de muntanya El Trencacoll. El 2015 també vam organitzar la 
Copa Catalana Internacional de BTT, que fem des de fa molts 
anys al nostre poble. Aquesta vegada, però, va ser diferent ja 
que vam organitzar la darrera prova d’aquesta competició, 
amb entrega de premis als campions i un bon dinar final per a 
tothom a la pista coberta.

També volem destacar la passejada nocturna que fem al mes 
de juliol, que cada any compta amb més participació. Així 
com la caminada solidària que fem per Nadal, que en aquesta 
segona edició ha servit per col·laborar amb la Marató de 
TV3.

CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

Un any més la Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga va ser la prova en què més atletes del club van 
participar. Aquesta mitja marató, que passa per ser una de 
les curses referents de Catalunya i de l’Estat, és la cursa per 
a la qual la majoria dels nostres atletes entrenen força temps 
per aconseguir els millors resultats. 

I a més, i per sisè any consecutiu, vam col·laborar amb el 
programa “Entrena la Mitja”, en el qual participen molts 
corredors de les Franqueses. Ens agrada molt córrer, però 
també gaudim molt compartint amb tothom qui ho desitja la 
nostra experiència i coneixements per preparar aquesta 
cursa.

Però a més a més de la Mitja Marató de Granollers, el club 
va ser present a la majoria de curses populars de la comarca, 
en les quals destaca especialment l’actuació de Carmen 
Martín, que va pujar al podi en la majoria de les proves on va 
participar. El club continua molt viu organitzant esdeveni-
ments esportius, el més important dels quals és la cursa 
benèfica Els 10 km de les Franqueses.

La prova de 2015 va tornar a comptar amb una sola cursa de 
10 km en un circuit que ja s’està consolidant i que ens permet 
plantejar demanar la seva homologació oficial a la Federació 
Catalana d’Atletisme. 

Estem molt contents que gràcies a aquesta cursa hàgim 
pogut col·laborar en projectes de recerca contra el càncer de 
ronyó recaptant més de 14.000 € en les quatre edicions 
celebrades.

El club està obert a tots els corredors que vulguin córrer amb 
nosaltres. Els nostres horaris d’entrenament habituals són 
dilluns, dimecres i divendres a les 20 h i diumenge a les 8 h.

Per a més informació, podeu consultar el nostre web, 
www.a4elkm.com, el facebook del club o adreçar-vos a 
administracio@a4elkm.com.

cccorrodamunt.cat

a4elkm.com
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CE LLERONA

La temporada 2014-2015 la recordarem tots els simpatitzants 
del CE Llerona com a una temporada plena d’emocions, tan 
positives com negatives, una temporada de bones i males 
noticies, una temporada on la pilota va ser la gran protago-
nista. L’aventura dels nostres sèniors, tant masculí com 
femení, a Segona catalana i Preferent respectivament, va 
tenir un desenllaç que cap de nosaltres voldríem, ja que es va 
baixar de categoria i no és va poder lluitar contra clubs de 
nivell i recursos superiors. Tot i això es va gaudir de la 

competició i es lluitarà per tornar-hi properament. Pel que fa 
al futbol base, el més significatiu és l’ascens del Juvenil A 
masculí a primera divisió, l’ascens de l’Infantil A femení a 
primera divisió i la quarta posició als campionats de Catalun-
ya de l’Aleví A femení. 

Socialment, el club és molt actiu i cal destacar la gran 
acceptació que va tenir la calçotada organitzada pel club i on 
es van citar més de 500 persones. 

Com a novetat cal remarcar l’organització de diversos 
torneigs a final de temporada on van venir equips de totes les 
comarques de Catalunya i que va ser un èxit en tots els 
sentits. El CE Llerona té molt a dir, ens espera un futur ple de 
reptes on seguirem potenciant les diverses seccions del club, 
masculina i femenina, tot tenint clar que no s’ha de guanyar a 
qualsevol preu, potenciant la formació de valors i persones 
per davant de tot.

Visca el CE Llerona masculí! Visca el CE 
Llerona femení! VISCA EL CE LLERONA!

CF LES FRANQUESES

Podem considerar la temporada 2014-2015 com la millora 
temporada de la història del club? Doncs sí, i per què? Perquè 
cinc dels nostres equips van aconseguir el campionat de lliga. 
El primer equip va aconseguir l’ascens a Segona Catalana i 
l’infantil A, l’aleví A, l’aleví B i el benjamí D van assolir el 
primer lloc de les seves categories.

Amb aquests bons resultats vam col·locar tots els equips de 
futbol base, més el juvenil, el cadet i l’infantil a Primera 
Divisió i el benjamí A a Preferent.

Com es pot comprovar tenim el llistó molt alt i d’això en som 
molt conscients la junta directiva i els coordinadors i monitors 
del club. Aquesta temporada 2015-2016 hem hagut de tornar a 
començar a formar els equips, i amb el canvi total de jugadors 
que ascendeixen els que han de defensar l’equip a la màxima 
categoria seran jugadors de primer any. Per tant, quan ens 
trobem equips que ja porten un o dos anys d’avantatge amb 
nosaltres, tenim moltes possibilitats que ens passin per sobre i 
ens golegin en més d’una ocasió. Hem de comprendre que 
quan es puja de categoria perquè tens un bloc de jugadors que 
fa temps que estan jugant junts, quan estrenes categoria i 
formes un nou bloc cal tenir comprensió i deixar que s’acoblin. 
Desitgem que els pares també ho comprenguin.

A totes les categories, els jugadors que pugen es trobaran 
amb rivals que són un o dos anys més grans que ells. Per 
tant, si perden un partit per golejada no és per falta d’entrena-
ment, voluntat de fer-ho bé, etc., sinó que el que passa és que 
la diferència d’edat es nota molt a dins el camp. Si volem que 
juguin els nois de casa, el que no podem fer és reforçar els 
equips que tenen categoria nova amb nois de fora un o dos 
anys més grans. Si aquest any perdem perquè l’equip 
s’estrena a la categoria i no podem mantenir-la, doncs 
baixarem a segona i l’any següent tornarem a pujar, però 
amb jugadors d’aquí.

Pares, mares, avis, familiars i amics: volem que els nens 
juguin, que s’ho passin bé, facin amics i que el futbol els 
serveixi per millorar en tots els aspectes de la seva vida, 
formant-se com a persones per al dia de demà, sempre 
intentant guanyar.

Aquest any, aprofitant aquesta revista, la junta directiva vol 
felicitar el nostre president, Enric Birosta, ja que 
celebra 10 anys al capdavant d’aquest club, i 
amb aquest motiu li volem agrair els esforços 
que ha fet pel nostre club i el nostre poble.

cellerona.es

cflesfranqueses.com
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UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES

Febrer: es disputa la 8a edició de la mítica marxa BTT de la 
UCF “L’aventura és l’aventura” amb 250 ciclistes incscrits. El 
traçat comptava amb un exigent recorregut de 42 km i un 
recorregut més assequible de 20 km amb sortida i arribada al 
Parc de Milpins. En una arribada final molt ajustada, Albert 
Plana va guanyar la cursa al segon classificat, Ramon 
Sagués. El tercer va ser Tomàs Misser. Com cada any, la 
cursa va destinar 1 euro de cada inscripció a una finalitat 
benèfica. Enguany, els diners recaptats es van donar a la 
Fundació Apadis.

Març: la Unió Ciclista Les Franqueses modernitza la seva 
imatge corporativa i es modernitza a les xarxes socials. Així 
tenim un nou web (www.ucfciclisme.com), un blog de 
mecànica i un compte a la xarxa social Instagram (@UCFci-
clisme). També s’ha actualitzat el logotip de l’entitat, 
donant-hi un disseny més modern i representatiu, juntament 
amb l’equipació del club. Les tres baules de la cadena fan 
esment de cada una de les paraules que formen el nostre 
nom: l’enllaç entre la Unió de persones que formem el club, el 
Ciclisme que tant ens agrada, i la població de les Franqueses.

Abril: la UCF participa a diverses proves mítiques, tant a 
nivell català com internacional. Començant per la París-Rou-
baix, amb els corredors Santi Segú, Marc Ortega, Josep 
Girbau, i Chris Goeree i el president, Antoni Serra, assistits 
per Jordi Puyal. D’altra banda, els corredors Albert Sanz, 
Oriol Aguilera i Gerard Barbany van prendre sortida a 
l’entranyable clàssica La Pedals de Clip, disputada amb 
bicicletes clàssiques.

Juny: després d’una grandíssima quarta posició a la 
classificació general del Giro d’Itàlia, el ciclista professional 
del Movistar Team Andrey Amador va rebre un homenatge 
de part de la UCF. L’acte va tenir lloc a la nau de Can 
Ganduixer, seu de la Cívica. La UCF va lliurar a Amador un 
quadre de grans dimensions amb una foto commemorativa 
de record. Per al detall es va escollir una imatge presa durant 
l’esforç realitzat per l’homenatjat en la part final del Coll de 
Finestre, dies abans de finalitzar el Giro. El corredor de Costa 
Rica es va mostrar molt content i va dir als més de setanta 
assistents a l’acte que se sentia “molt feliç amb tot el suport 
rebut de la família d’aquí que he format amb la Laura; 
esperem compartir molts moments així”.

Setembre: arran de la gran tendència cap al ciclisme 
clàssic, la cafeteria El Bosc dels Records, juntament amb la 
Unió Ciclista Les Franqueses i Bicicletes Segú, va organitzar 
la 1a Retrobada Camins del Bosc dels Records. A la marxa hi 
van participar uns 40 ciclistes amb bicicletes clàssiques 
anteriors a 1987, que van fer un recorregut de 30 km per 
carretera i per camins de terra de Llerona, Marata, Corró 
d’Amunt, Cardedeu i Corró d’Avall, tal com es competia a 
l’època.

Octubre: com ja és tradició, el diumenge 4 d’octubre la UCF 
va organitzar el Campionat de Contrarellotge Individual. Per 
tercer any consecutiu, es va disputar tot el campionat el 
mateix dia, fent la primera contrarellotge a Corró d’Amunt i la 

segona al Figaró-Montmany. La primera contrarrellotge 
partia just al costat del parc de Milpins, a la carretera de 
Corró d’Amunt. Aquesta constava de 7 km de desnivell 
progressiu en una carretera amb espais oberts i rectes, que 
acaben determinant la classificació de la primera crono. La 
segona té lloc a la carretera que neix al Figaró i arriba a 
Montmany. Una pujada de 4 km pràcticament sense descans 
que premia l’escalador/a més ràpid.

Novembre: després de sis edicions disputades al Parc de 
Milpins, enguany la 7a edició del Gran Premi Les Franqueses 
de Ciclocròs va disputar-se el 15 de novembre al parc del 
Mirador de Bellavista, un espai molt agraït per als corredors, 
equips i públic. El fet de tractar-se d’una prova UCI (Unió 
Ciclista Internacional) puntuable en el calendari internacional 
d’aquest esport, així com per a la Copa d’Espanya (l’única de 
tot Catalunya), va suposar la realització d’un gran esforç 
econòmic, logístic i personal per part de la Unió Ciclista les 
Franqueses. Gràcies al gran suport rebut per part de les 
entitats locals com l’Ajuntament, el Patronat Municipal 
d’Esports, Federacions i patrocinadors, el Gran Premi Les 
Franqueses va ser catalogada d’excel·lent per part de 
corredors, equips i públic assistent. El dimarts 3 de novembre 
es va presentar la prova a la sala de plens de l’ajuntament de 
les Franqueses, amb la presència de Francesc Colomé, 
alcalde de les Franqueses del Vallès; Jordi Ganduxé, regidor 
d'Esports; Josep Campaña, gerent del Patronat Municipal 
d'Esports de les Franqueses; Josep Bochaca, president de la 
Federació Catalana de Ciclisme; Antoni Serra, president de la 
UCF Unió Ciclista les Franqueses; i Andrey Amador, corredor 
professional del Movistar Team. El guanyador absolut de la 
prova va ser Felipe Orts, corredor sub-23, seguit de Javier 
Ruiz de Larrinaga i Ismael Esteban, 1r i 2n de la categoria Elit. 
En la mateixa categoria, els corredors de la UCF Ramon 
Sagués, Tomàs Misser, Mario Sinués i Francesc Garcia van 
quedar en els llocs 8è, 10è, 11è i 23è, respectivament. A la 
categoria Master 30, el ciclista de la UCF Santi Segú va 
arribar en 5è lloc, Marc Pallejà en 16è i Albert Sanz en 31è. 
En Master 40, Marc Ortega va ser 11è, i en Master 60, 
Antoni Serra va acabar la cursa en 5a posició.

Desembre: participació a la Fira d’Entitats amb el muntatge 
d’un circuit per als més petits. Celebració del 
Sopar de Nadal de la Unió Ciclista, resum de 
la temporada i agraïment a tots els socis i 
col·laboradors que cada any fan possible que 
la UCF pugui seguir superant-se.

ucfciclisme.com



CLUB ESCACS LES FRANQUESES

El diumenge 25 de gener va començar la Lliga Catalana 
2015, antic Campionat de Catalunya per equips, i aquest any 
el primer equip del Club d’Escacs Les Franqueses va jugar a 
Primera Provincial, grup 5, aconseguint la permanència a la 
categoria. Era la segona vegada que jugàvem els enfronta-
ments com a locals a les instal·lacions del Pavelló Poliespor-
tiu Municipal. 

També hi ha hagut participació de nens en el Campionat de 
Catalunya per edats, concretament a la categoria sub-14, 
fase de classificació al Vallès, i fase final a l’Ametlla de Mar 
(Tarragona). Va participar al campionat individual de 
Catalunya en Jordi Sarrate, que va quedar en el 23è lloc.

Enguany s'ha realitzat el curs de formació que té lloc tant els 
dilluns a la tarda com els dimarts al vespre a la seu del club. 
L'assistència ha estat al voltant de 10 alumnes. Els nostres 
jugadors han participat a títol individual en diversos tornejos. 
Per exemple, David Guix ha jugat enguany tres tornejos 
internacionals a part del Campionat de Catalunya per equips. 
Jonathan Terrones i José Ortega van jugar el campionat de 

Sants i Jordi Lucena el torneig de Llinars del Vallès. També 
hem participat en la Fira de Sant Ponç, la Fira d'Entitats on 
per primer cop ha col·laborat en l’organtizació, l’escola Joan 
Sanpera, i hem ajudat en l'organització dels tornejos d'escacs 
de la Festa Major de Llerona i de la Festa Major de Corró 
d'Avall, on vam celebrar els 21 anys de 
l'entitat amb una trobada entre nens, pares i 
gent del poble.
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CE KARATE NOKACHI LES FRANQUESES

El Club Nokachi ha tingut una temporada 2014-2015 extraor-
dinària. Tot s’inicia amb el Campionat de Catalunya cadet, 
júnior i sub-21, on els nostres alumnes van obtenir un total de 
quinze pòdiums i d’aquests van formar part de la selecció 
catalana set nokachis, on van obtenir medalla Mireia Cuevas, 
Marta de Sande, Alfredo Domínguez i Elena de Sande. A 
partir d’aquí, el club va tenir una nova experiència, ja que van 
ser cridats per a la selección espanyola l’Elena i l’Alfredo, 
representant l’Estat al campionat europeu que es va celebrar 
a Zuric, quedant quarta i novè respectivament.

Pel que fa els petits, al març van tenir la seva primera cita 
oficial al Campionat de Catalunya benjamí, aleví, infantil i 
juvenil, on van fer un total de divuit podis i van formar part de 
la selecció catalana nou d’ells, equip que va representar 
Catalunya a Còrdova, on es van adjudicar quatre medalles 
Xavi Sevillano, Iona Lobato, Iria Esteban i Aaron Raya. A 
nivell col·lectiu es va assolir el Campionat de Catalunya, 
demostracions, kata i kumite en diferents categories, i a nivell 
estatal al Campionat de Clubs d’Espanya es van fer dues 
medalles de bronze en les categories sènior femení i juvenil 
mixt. També vam participar en un open internacional a 

Andorra, on es va pujar onze vegades al pòdium amb cinc 
ors, una plata i cinc bronzes.

Per altra banda, l’alcalde Francesc Colomé va fer una 
recepció com a reconeixement del èxits assolits a les 
categories superiors (de cadet a sènior) i als entrenadors. A 
més, el Patronat Municipal d’Esports va subvencionar el 
desplaçament a l’últim campionat de la temporada a 
Tarragona, donant suport al club i fent possible la participació 
de trenta-nou alumnes. 

Per últim, els nokachis van realitzar unes portes obertes 
organitzant una exhibició-dinar a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall, on es van donar cita més de dues-centes 
persones. Els entrenadors Montse Marín i Agustín Nuñez 
valoren l’any com una gran temporada pel treball realitzat i la 
unió de cent noranta-cinc alumnes que cerquen el mateix 
objectiu: millorar dia a dia tan esportivament 
com personalment, aplicant els valors que 
fomenta el karate: no a la violència, millorar la 
personalitat, esforç i constància i respecte als 
altres.

nokachi.es

escacslesfranqueses.com



CLUB ESPORTIU SHIHO-WARI

Terminamos el año 2014 con una competición de kumite (combate)  infantil con los 
mejores resultados para el shiho-wari. 

El club shiho-wari, durante el año 2015 no ha parado de realizar actividades 
especialmente para los más pequeños, cursos de Kobudo, competiciones, entrenos 
con otros clubs , exámenes, colonias, excursiones , actividades que motivan y 
aportan para los chicos mas conocimientos y motivos para seguir practicando 
karate.

Esperamos que esta temporada sea tan buena como la anterior, ya 
que el club shiho-wari nunca descansa, con los mejores profesiona-
les en artes marciales y psicomotricidad infantil.

KARATE INFANTIL Y ADULTO - DEFENSA PERSONAL
KRAV MAGA - KOBUDO PSICOMOTRICIDAD - FITNES 
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CLUB TENNIS ELS GORCHS

Durant l’any 2015, el Club de Tennis Els Gorchs-GCIT ha 
realitzat moltes activitats de les quals han gaudit tots els 
nostres socis i simpatitzants. 

Hem organitzat 4 tornejos de tennis: 
•OPEN DE SETMANA SANTA del 28 de març al 2 d’abril
•OPEN DEL CIRCUIT JUVENIL D’ESTIU del 6 al 12 de juliol
•OPEN DEL CIRCUIT JUVENIL D’ESTIU del 24 al 30 d’agost 
•OPEN DE  NADAL del 19 d’agost al 10 de gener

En tots ells hem tingut una alta participació de jugadors amb 
inscripcions de molts jugadors de la comarca i també de la 
resta de Catalunya. A més, tots els nostres socis han tingut 
l’oportunitat de jugar el campionat social de tennis que 
organitzem cada any.
 
També els nostres alumnes de l’escola de tennis han 
participat en molts campionats i tornejos de tennis arreu de 
Catalunya, com:  
•CATALUNYA PER EQUIPS JÚNIOR   
•II LLIGA CATALANA JUVENIL, amb 9 equips: Benjamí 
masculí / femení,  Infantil masculí A i B / femení, Cadet 
masculí / femení, Júnior masculí /femení. 
•CATALUNYA PER EQUIPS BENJAMÍ  
•II LLIGA CATALANA ABSOLUT I SÈNIOR 
•CATALUNYA PER EQUIPS CADET 
•CATALUNYA PER EQUIPS INFANTIL MASCULÍ I FEMENÍ 
•CATALUNYA PER EQUIPS ALEVÍ 
•CATALUNYA PER EQUIPS DE 3r ABSOLUT

Hi hem obtingut molt bons resultats, com la medalla de 
bronze al Campionat de Catalunya en categoria infantil. 
Volem remarcar, a més, que les nostres jugadores femenines 
juguen en les lligues de tennis Interclubs Dames Egara i 
també a la lliga CD Terrassa Hockey +30. 

En la secció de  pàdel, hem organitzat moltes activitats com: 
•TORNEIG DE PARES I FILLS - 20 de desembre
•TORNEIG D’INAUGURACIÓ  NOVES INSTAL·LACIONS del 
16 al 22 de novembre
•TORNEIG DEL PERNIL – del 10 al 12 d’octubre
•TORNEIG 12 HORES DE PÀDEL – 18 d’octubre
•TORNEIG SOCIAL 2015 – del 8 de juny al 19 de juliol 
•FESTA DEL PÀDEL NOCTURN – 19 de juliol 
•CAMPIONAT DE PÀDEL BRONZE CELEBRAT – de l’1 al 6 
de setembre, amb més de 100 inscrits 
•OPEN CIUTAT DE GRANOLLERS VIS A VIS - del 23 al 30 
de maig

A més els nostres jugadors i jugadores han participat amb 
molt bon nivell a les següents lligues: 
•LLIGA CATALANA DE PÀDEL BARCELONA MASCULÍ A 
•LLIGA CATALANA DE PÀDEL BARCELONA MASCULÍI B 
•LLIGA CATALANA DE PÀDEL BARCELONA FEMENÍ

També hem tingut gaudint de les nostres instal·lacions a molts 
nens de tota la comarca en els nostres Casal / Stage de 
Tennis i Pàdel que hem organitzat durant tot l’any:
•CASAL / STAGE DE SETMANA SANTA 
•CASAL/ STAGE D’ESTIU en els mesos de juliol, agost i 
setembre
•CASAL / STAGE DE NADAL 

Hem intentat, doncs, que tothom gaudeixi dels esports del 
tennis i del pàdel amb esportivitat, energia i il·lusió a les 
nostres instal·lacions, amb 9 pistes de tennis ràpides  i 2 de 
terra batuda; amb les 6 pistes de pàdel a més 
del nou gimnàs, la piscina i la  sala social, 
cafeteria i restaurant.

elsgorchs.com

shiho-wari.es
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CLUB DE TIR AMB ARC 

Aquest any el Club Arc Les Franqueses ha continuat la seva 
progressió tant en el nombre de socis com en la millora de les 
instal·lacions. Des de la junta del club s'intenta amb il·lusió que 
la nostra entitat segueixi tenint una presència important dins el 
nostre municipi. Han continuat les millores a les nostres 
instal·lacions: a la sala s'ha acabat de recobrir amb parquet tot 
el paviment inicial de la nau, i s'han pintat les parades interiors. 
Es va impermeabilitzar el sostre i es van instal·lar unes 
càmeres de seguretat. En el camp exterior es va procedir al 
muntatge d'unes marquesines properes a la línia de tir per 
millorar les condicions de la pràctica del nostre esport.

La nostra escola de tir amb arc es consolida com un dels 
elements més valuosos de la nostra entitat. Aquest any hi ha 
hagut un nou increment de nens i nenes, que ha requerit un 
augment d'hores dedicades a la formació. A més a més, 
aquesta temporada s'ha produït un canvi en la direcció 
esportiva i en els monitors, que suposa un salt qualitatiu en 
els sistemes d'entrenament i millora en el rendiment dels 
nostres arquers.

Destacar a més la gran quantitat d'alumnes d'escoles del 
nostre entorn que han acudit al nostre club, a través de la 
col·laboració amb el Patronat de Esports, col·laboració que 
des del Club Tir amb Arc Les Franqueses es realitza amb 
interès i entusiasme, ajudant a la consolidació de bons 
esportistes a les Franqueses. El club continua fent-se present 
per tot el territori català a les diverses competicions promo-
gudes per la Federació Catalana de Tir amb Arc, tant de sala, 
aire lliure i bosc, contribuint, amb la resta d'entitats esporti-
ves de les Franqueses del Vallès, a demostrar la gran vitalitat 
que a nivell esportiu té el nostre municipi.

A més de les competicions de la Lliga Catalana i Campionats 
d'Espanya, al club s'ha tornat a realitzar la lliga interna per 
fomentar la relació entre els socis i per permetre la competi-
ció d'aquells que no van a la lliga. Aquestes jornades 
s'organitzen els diumenges en què no hi ha competició. Si a 
més d'aquestes activitats hi sumem les tirades socials, les 
jornades de portes obertes, les jornades de tecnificació de la 
federació i l'activitat pròpia de l'escola del club, es pot 
comprovar la gran vitalitat de què gaudeix actualment la 
nostra associació.

Des del Club Arc Les Franqueses ens sentim orgullosos de 
poder donar la visió del nostre esport al municipi dels 
Franqueses del Valles, oferint sempre el nostre club a 
qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest esport. Així 
mateix, agraïm la bona entesa i la col·laboració que existeix 
amb l'Ajuntament de les Franqueses així com 
amb el Patronat Municipal d’Esports. 

CF BELLAVISTA MILAN

En referència a la temporada de 2014-2015, com a club hem 
aconseguit fer un pas endavant amb l’objectiu d’anar creixent 
i evolucionant dins del món del futbol. Un dels èxits més 
destacats ha estat el d’aconseguir l’ascens del nostre 
Benjamí A com a nou equip de la categoria de Segona divisió 
i també el de mantenir la categoria de Segona catalana per 
part del nostre equip amateur amb una bona classificació.

En la fotografia dels integrants de la plantilla del Benjamí A hi 

falta, entre d’altres, Hugo Gascón, el qual va acompanyar 
l’equip en les darreres jornades i que formava part de la 
plantilla del Benjamí B.

No obstant això, des de la junta directiva, volem donar les 
gràcies a tots aquells jugadors, entrenadors, ajudants, 
aficionats, familiars, socis, col·laboradors i institucions del 
municipi perquè un any més hem pogut comptar amb tot el 
vostre suport i amb una gran dedicació; ja que aquest és l’èxit 
més important que tenim com a club i l’objectiu és mante-
nir-lo.

En segon lloc, aquesta junta directiva es proposa seguir 
treballant amb esforç i dedicació per aconseguir més objectius 
i èxits, tant socials com esportius. És la nostra tasca la de 
treballar perquè el Club Futbol Bellavista Milan arribi a tenir 
un reconeixement encara més extens als camps de futbol.

En un futur pròxim des del club s’està treballant per aconse-
guir un mínim de dos equips per categoria i 
per tornar a comptar amb equips femenins, ja 
que volem fer un pas endavant comptant amb 
més equips però sempre garantint una 
qualitat adequada.

arclesfranqueses.com

bellavistamilan.com



CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES

Un cop finalitzada la temporada és moment de fer balanç 
dels resultats obtinguts i valoracions de tot el que ha passat al 
llarg de la mateixa. A la temporada 2015-2015 vam poder 
comptar amb un total de 6 equips: júnior masculí, júnior 
femení, sub-25 masculí, sènior femení B, sènior femení A i 
sènior masculí A. Els mateixos que en l’anterior, tot i que van 
variar les categories. Pel que fa als equips més joves 
(júniors), van jugar a nivell A l’equip femení, i a nivell B el 
masculí, i van quedar classificats a mitja taula i a la part alta 
respectivament, mentre que l’equip sub-25 es va classificar a 
la zona mitja de la taula. Dels dos equips sèniors femenins, 
les seves classificacions van ser totalment contràries: l’equip 
A va estar fins a les tres últimes jornades lluitant per una 
plaça d’ascens, fet que finalment no va poder aconseguir, 
mentre que l’equip B va estar sempre a la zona baixa.

Per últim, el primer equip masculí va tenir una temporada 
complicada, des de la seva planificació a principis de 

temporada (amb problemes a l’hora de fitxar) i amb moltes 
baixes al llarg de la mateixa, fet que va provocar que l’equip 
hagués de jugar la promoció per poder 
mantenir la categoria. Un cop acabada la 
temporada, va caldre fer una reflexió, així 
com fer molts canvis de cara a la següent, a fi 
de poder millorar les coses que no havien 
anat bé.
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SWEETRADE BOWLING LES FRANQUESES

L’equip B del nostre club, el Sweetrade Bowling Les Franque-
ses, va fer una gran temporada, ja que es va proclamar 
campió de lliga de la 2a Divisió Catalana Masculina. L’equip 
va liderar en tot moment les dues fases de la final. La segona 
posició va ser per a l’equip B del Joventut Al-vici de Castell-
defels i el tercer lloc per a l’equip empordanès Cat Bowling 
Figueres. Cap dels tres equips, però, van poder assolir 
l’ascens perquè ja tenien un equip a la màxima divisió. La 
final per a l’ascens va tenir lloc el diumenge 10 de maig a les 
instal·lacions d’Ilusiona Diagonal Mar.

cblesfranqueses.com



CE OKAMISHIN BELLAVISTA

Com cada any, el Dojo Okamishin continua impartint les 
activitats de judo i jujitsu a les seves instal·lacions. Seguim 
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AE GRUP FONDISTES BELLAVISTA

El 14 de juny de 2015 es va celebrar la Cursa Bellavista, en la 
seva 29a edició. Com ja és habitual, conserva el tradicional 
recorregut, una mica exigent, però atractiu, combinant asfalt i 
terra. Abans de començar ja es respirava un ambient de 
festa, uns buscant el dorsal, altres fent escalfament, l’organit-
zació fent les últimes inscripcions disponibles, etc.

Com ha novetat aquest any es feia la primera cursa de 5 km. 
Finalment van ser 570 inscripcions entre les dues curses, el 
40% de les quals femenines. A les 9 h en punt es va donar el 
tret de sortida als participants de les dues curses, per 
començar a enfilar les primeres pujades, on els favorits ja van 
començar a distanciar-se de la resta. Cal recordar que la 
primera meitat del circuit té tendència a pujar i la resta a baixar.

Quan es va passar pel km 3,2, que estava senyalitzat, a més 
amb una persona per controlar, els que feien la cursa de 5 km 
van fer mitja volta per anar cap a la meta, mentre la resta va 
seguir per anar a buscar on es feia mitja volta, i també hi 
havia un control de xip. Cal remarcar que aquest punt 
disposava d’avituallament d’aigua, que al ser d’anada i 
tornada s’aprofitava dues vegades.

Quant a la classificació final, Dani Cuartero (Rios Running Les 
Franqueses) es va quedar sol al capdavant de la cursa, 
arribant en solitari a meta amb un temps de 35 min 13 s, 
seguit d’Oscar Rodríguez, del mateix club, amb 35 min 55 s. 

Tercer va ser Jordi Martos (CA Canovelles), amb 36 min 12 s. 
Es dóna la circumstància que els dos primers repetien la 
posició de l’any anterior.

En categoria femenina, la primera a creuar la meta va ser 
Ana Belén Garcia (Grup Fondistes Bellavista), amb 43 min 0 s, 
seguida de Patri Rodriguez (Club L’Aire) amb 43 min 43 s, i 
tercera, Vanesa Sancho amb 44 min 12 s.

En la cursa de 5 km, els guanyadors van ser Albert Viera amb 
17 min 50 s, i Alicia Rodriguez amb 26 min 5 s. Els primers 
locals van ser Daniel Mora 38 min 9 s (Bellavista), i Roser 
Navarro 57 min 34 s (A4el km). Per clubs, va quedar en 
primera posició Rios Running, segon L’Aire, i tercer el CA 
Canovelles. Tots els corredors van rebre a l’arribada aigua, 
bossa amb caldo Aneto, samarreta amb malles curtes, 
entrepà, Coca-Cola, cervesa, més aigua, un pica-pica i la 
participació en un gran sorteig de regals. L’organització vol 
donar les gràcies a tots els voluntaris i col·laboradors, ja que 
si no fos per ells seria molt difícil poder fer la cursa. Aquest 
any 2016 arribarem a la 30a edició. 30 anys són molts anys 
d’organització, d’una colla d’amics que s’esforça per poder 
tirar endavant la prova, amb l’objectiu de 
millorar-la en cada edició.

Us hi esperem aquest 2016, 
per celebrar els 30 anys!

cursabellavista.com

participant en les competicions de judo i jujitsu, tant a nivell 
català com a nivell estatal, dins de les categories de mini 
benjamí fins a la de sènior. 

Volem com constatar un cop més la camaraderia, companyo-
nia i ajuda mútua que existeix en el nostre dojo i com a 
professor em sento orgullós del bon ambient que existeix 
entre els meus alumnes. Vull donar les gràcies també als 
pares, ja que sense la seva paciència no es podria tirar 
endavant aquesta tasca. Recordem que els horaris del nostre 
centre són de 18.30 a 21.30 h, de dilluns a 
dijous.

Jose Manuel Guisado

okamishindojo.com
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